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  دمةـــــــمق
  

وھى السنة الثانية لتطبيق الخطة االستراتيجية التى وضعتھا  2009يغطى ھذا التقرير العام 
، والتي جاءت لتحاول ان تالمس االحتياجات الحقيقية 2010المؤسسة  كاطار عمل حتى عام 

لية المساھمة في بناء المجتمع المدني دور في عم لمؤسستناللمجتمعى الفلسطيني ويكون 
  -:تاليةى تحقيق االھداف االستراتيجية الالفلسطيني، والتي سعت من خاللھا ال

  
  .تعميق مفاھيم التعامل االيجابي مع النزاع والوساطة داخل المجتمع الفلسطيني - 1
 .دمج وتعزيز مفاھيم لغة الحوار والالعنف بين الشباب الفلسطيني - 2
 .مراجع ودراسات وابحاث حوال مواضيع الوساطة والنزاعايجاد  مصادر و - 3
غرز مفھوم التطوع لدى الشباب الفلسطيني واھميته كمدخل للتنمية المجتمعية، وتعزيز  - 4

 .النضال الوطني لديھم
 

وفي ھذا االطار فقد عملت المؤسسة على تنفيذ مشاريع وانشطة لتحقيق ھذه االھداف اخذين بعين 
، والتحديات الجمة والكبيرة التى واجھھا الية التي تمر بھا القضية الفلسطينيةاالعتبار المرحلة الح

  .شعبنا الفلسطيني والتى اثرت على عمل مؤسستنا
  

راءات والسياسات االحتاللية االسرائيلية والتى كان اعنفھا العدوان جاولى ھذه التحديات  اال
من اثار مدمرة على الصعيد  االسرائيلي والحصار واالغالق  على قطاع غزة وما تركه

حيث تصاعدت االقتصادي واالجتماعى،  ولم تكن الضفة الغربية بعيدة عن ھذه االجراءات 
وتيرة السياسات االسرائيلية واجراءات المصادرة لالراضي لبناء جدار الفصل العنصري وتھويد 

  .نا ومعتقليناس  والسياسات العنصرية تجاة اسرامدينة القد
  

واجراءاتھا لتقسيم  االسرائيلية على شعبنا الفلسطيني  لھجمة الشرسةعد ھذه اظل تصاوفي 
الداخلي ليزيد االوضاع سوءا   يأتي االنقسام بين شطري الوطن، الوطن جغرافيا  ومنع التواصل 

، وعلى مكونات المجتمع الساسية واالجتماعية واالقتصادية على جميع مناحى الحياة وليؤثر
لى كل فئاته، وھذا ما حذرت منه المؤسسة وما زالت تحذر بان ذلك  سيعصف وانعكاسه سلبا ع

عب الفلسطيني على مدار ستون عاما، ويجب علينا الوقوف وقفة جدية بكل انجازات الش
ومسؤولية ولنعمل على تعميق وتطوير الوسائل السلمية وااليجابية للتعامل مع خالفاتنا ونزاعاتنا 

ناء للوصول الى اھدافنا في تحقيق حلمنا باقامة الدولة الفلسطينية وترسيخ ثقافة الحوار الب
  .الديمقراطية وعاصمتھا القدس الشريف

  
ن  اول م عار نح ن ش داخلي م ام ال ة االنقس اء حال ي انھ اھمة ف اون للمس ي تع ا ف د انطلقن لق

ول ين نق ة ح الة عميق ا رس يط، ولكنھ كل بس التنا بش ال رس ه ايص وار : خالل م للح ر .. نع عم
ةا ير مي ا بص دم م روعنا . ل ي مش ركاء ف ا ش ا جميع د انن دنا لتاكي ل جھ ل ك ا ان نعم علين

وطني عبا .. ال را ص دت ام الحة وان ب ان المص د ب ا ان نؤك االمر .. وعلين ت ب ا ليس اال انھ
  .المستحيل
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وليس خافيا على احد ان ھذه االوضاع تركت اثارھا المدمرة والخطيرة على كافة فئات المجتمع 
االساسية  احدى  الفئات يني وفئاته بشكل عام وعلى الشباب الفلسطيني بشكل خاص وھىالفلسط

المستھدفة في عمل مؤسستنا حيث اشارت البيانات االحصائية الى ارتفاع نسبة البطالة لتصل الى 
اإلحصاء  مركز إحصائياتمما ادي الى ازدياد ھجرة الشباب الى الخارج فقد اشارات % 55

  . الفئة ھذه بين % 44 إلى ارتفعت الھجرة  في الراغبين نسبة أن ىالفلسطيني  إل
  

االقتتال، االنقسام، " وال نستطيع ان نتجاھل ونغفل االثر السلبي للوضع الداخلي الفلسطيني
واسلوبھم في مل الشباب الفلسطيني انعكس بدوره على تعاوالذي " التعصب الحزبي والفصائلي
امھم للقوة  حيث اشارت نتائج الدراسة التى اجرتھا مؤسستنا بعنوان التعامل مع النزاعات واستخد

والذي اشار الى نتائج مقلقلة " آراء الشباب الفلسطيني وتوجھاتھم إزاء طرق ووسائل حل النزاع
من %) 21.8(ازاء تعامل الشباب مع النزاعات التى تحدث بينھم حيث اشار البحث الى ان 

  .خدام القوة وأخذ القانون باليد في حاالت النزاعالمستطلعين تفضل اللجوء الست
  

وفي ظل ھذه االوضاع الخطيرة التى يمر بھا شعبنا الفلسطيني وللمساھمة في تلبية احتياجات 
ضمن  على تلبية ھذه االحتياجات مجتمعنا الفلسطيني فقد تركزت مشاريع وانشطة المؤسسة 

وللجميع، .. ووطن واحد .. علم واحد .. د شعب واح "رؤية ومطلب وطني شعبي قائم على فكرة 
  ".من خالل الشراكة الحقيقية قي بناء نظام ديمقراطي ودولة حرة

  
 –الطاقم التنفيذي  - مجلس االدارة"ننتھز ھذه الفرصة بتقديم الشكر السرة فريق تعاون  وختاما 

ت والمعيقات التى لمثابرتھم وجھدھم الرائع خالل ھذا العام وتغلبھم على الصعوبا" المتطوعين
اعترضت عملنا،  والشكر الموصول  لجميع شركاءنا والمؤسسات الداعمة ونخص بالذكر مركز 

والى جميع اولف بالما الدولي، والوكالة الكندية  للتنمية الدولية ومشروع رواد وكومينكس ، 
وزارة مؤسساتنا الرسمية الفلسطينية ونخص بالذكر وزارة الداخلية والشباب والرياضة و

  .المواصالت لما قدموه من دعم ومساندة النجاح انشطتنا ومشاريعنا
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ملتقي تعاون الشبابي ، تأسست في فلسطين  -مؤسسة تعاون لحل الصراع 
كومية تسعى إلى اإلسھام ، كمؤسسة شبابية غير ح2002/ في شھر آذار 

في بناء المجتمع المدني الديمقراطي الحديث من خالل تمكين الشباب 
وتطوير  مشاركتھم في عملية صنع القرار اعتمادا على قيم التطوع، ثقافة 

  .، باعتبارة اداة التغيير االيجابيالسالم والديمقراطية
  

   -:الرؤيا
  

ناء المجتمع المدني تسعى تعاون لحل الصراع  إلى اإلسھام في ب
الديمقراطي الحديث اعتمادا على قيم التسامح، الحوار،التطوع، ثقافة السالم 

  .والديمقراطية
  

  -:االھداف االستراتيجية
  

بناء قدرات المجموعات المستھدفة والمجتمع المحلي في نظريات  -1
 .ومھارات التعامل مع النزاع

ل المؤسسات الرسمية ختعميق مفاھيم التعامل مع النزاع والوساطة دا -2
 .ومؤسسات المجتمع المدني

دمج وتعزيز مھارات الحوار وثقافة السالم والالعنف بين المجتمع  -3
 .الفلسطيني

ايجاد مصدر معلومات متخصص في حقل النزاع والحوار  -4
 .والوساطة

  .تعزيز مفاھيم التطوع بين الشباب تحديدا كمدخل للتنمية المجتمعية -5
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  - :مشاريعنا ومدى توافقھا مع الخطة االستراتيجبة -:اوال
  
  
  
  النشاط –المشروع   اھداف الخطة االستراتيجية الرقم
ع - 1 ابي م ل االيج اھيم التعام ق مف تعمي

ع  ل المجتم اطة داخ زاع والوس الن
رامج وخطط  الفلسطيني ودمجھا ضمن ب

  المؤسسات المدنية والحكومية 

 
  .مشروع الشاب الوسيط - 1
  .المجتمعية مشروع الوساطة - 2
  .اندية الوساطة -مشروع االندية االمنة - 3
  والجمھور مشروع تعزيز الشراكة بين السلطة - 4

دمج وتعزيز مفاھيم لغة الحوار - 2
والالعنف بين  فئات المجتمع والشباب 

  الفلسطيني

  .مشروع الحوار المجتمعي - 1
  .منتدى الحوار الشبابي" بعقل مفتوح" مشروع  - 2
  والجمھور سلطةمشروع تعزيز الشراكة بين ال - 3

ايجاد  مصادر ومراجع ودراسات - 3
وابحاث حوال مواضيع الوساطة 

 .والحوار والنزاع
  

آراء الشباب "بحث حول واقع الوساطة بين الشباب  - 1
الفلسطيني وتوجھاتھم إزاء طرق ووسائل حل 

  ".النزاع
  مجلة الشاب الوسيط - 2
  دليلك في الوساطة" دليل تدريبي  - 3
بية والصلح العربي دراسة بعنوان الوساطة الغر - 4

  رؤية مقارنة
  .الموقع الوساطة االلكتروني - 5
الوساطة نحو " مؤتمر الوساطة االول في فلسطين - 6

 .نھج وممارسة في المجتمع الفلسطيني
 ."الصلح سيد األحكام" فيلم  - 7
  .انتاج فيلم وسبوت إذاعي  عن الوساطة - 8
 "تقييم اداء الوسطاء" برنامج الكتروني حول  - 9

  .شبابيمنتدى الوساطة ال -10
  
  
  
  
  
  
  



  والبرامج المشاريع -:ثانيا 
  
  

 .شركاء من أجل السالم –مشروع الشاب الوسيط  .1
  

  2009/نوفمبر 13و لغاية  2008/مايو 8اشھر   81مدة المشروع 
  طالب وطالبات جامعة القدس المفتوحة : الفئة المستھدفه 
  سيدا -الوكالة الكندية للتنمية الدولية : الجھه الداعمة 

  $ 78.253.2 :لتمويل حجم ا
  

  :مقدمة
 

نبعت فكرة مشروع الشاب الوسيط من اإليمان بضرورة تبني طريقة جديدة للتغير المجتمعي 
و حيث يمثل المجتمع الفلسطيني احد . للمساھمة في بناء السالم في صفوف الشباب الفلسطيني 

آمنة و مستقرة و مزدھرة،  ركائز و مقومات الدولة الفلسطينية المستقلة، و عليه فان خلق بيئة 
.. ان المجتمع  الفلسطيني يعيش تنوعا سياسيا . تمثل ھدفا في جانب، و تحديا في الجانب االخر 

ثقافيا، ھذا التنوع الذي يمثل حقيقة تحتاج منا جميعا إلى التعامل البناء .. جغرافيا.. اجتماعيا 
.. االحكام المسبقة... التكفير...التخوين. ..االقصاء...القوة...إن التعامل من خالل العنف . معھا

يمثل االستجابات الخاطئة والھدامة، وھي من المظاھر التي شھدنا البعض منھا في اآلونة 
األخيرة، خاصة في ظل حالة االنقسام واالستقطاب العالي الذي يشھده النظام السياسي الفلسطيني 

  . وسيطرة الشك وفقدان الثقة باآلخر
  

، الذي يتم فيه تأھيل و بناء قدرات " الشاب الوسيط " مثل األساس و المبرر لبرنامج إن ما سبق ي
الشباب ، من الجنسين ، كوسطاء ، بالتعاون مع عمادات شؤون الطلبة في الجامعات الفلسطينية و  
بعض مؤسسات المجتمع الفلسطيني الحكومية، النقابية و المھنية و غير الحكومية ، للتدخل في 

اعات الجامعية، لمساعدة أطراف النزاع على الوعي بمواقفھم، مصالحھم، ما لديھم من النز
خيارات وحلول ممكنة، وكذلك فھم مواقف، مصالح، ما لدى الطرف اآلخر من خيارات وحلول 

إن ذلك يمثل المقدمة لقرار األطراف بالتوصل إلى حلول نابعة منھم، تحقق رضاھم وتعيد . ممكنة
  .الفعال والبناء فيما بينھم قنوات االتصال

  
  :أھداف المشروع

يھدف المشروع على المستويين الشبابي و المجتمعي إلى تطوير و تعديل رؤية الشباب ألنفسھم و 
أدوارھم في اتخاذ القرارات عن طريق مشاركتھم بالتدخل في الصراعات المجتمعية خصوصا 

االيجابي في المجتمع و يساعد في تطوير الصراعات و الخالفات الطالبية مما يعمق من دورھم 
المعتقدات السائدة في المجتمع حول مفھوم الوساطة و التدخل السلمي في فض النزاعات المحلية، 

  .و ھي طريقة ديمقراطية التخاذ القرارات 
باالضافة الى ان الوساطة تساھم في بناء السالم بين صفوف الشباب الفلسطيني، و التأكيد على 

  .لمتساوية ما بين الشباب و االكبر سناالفرص ا
  

كذلك ضرورة المساھمة في خلق نموذج جديد للشباب الفلسطيني عن طريق خلق نموذج 
مجتمعي جديد للوساطة يديره الشباب و تعميم المشاركة الشبابية في التعامل مع النزاعات عن 

بية خصوصا في الجامعات طريق الوساطة الطالبية و تعميم روح التسامح داخل األوساط الشبا
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شھر  18 ونفذت خاللتم تنفيذ مشروع الشاب الوسيط بدعم من الوكالة الكندية للتنمية الدولية 

نابلس، الخليل، بيت لحم، رام هللا، : دن في الضفة الغربية ھيفي ستة م 2008/ابتدأت من مايو 
سلفيت، طولكرم من خالل اتفاقية تفاھم مع جامعة القدس المفتوحة يستھدف خاللھا المشروع 

  .طالب و طالبات في الجامعة
  

   -:من خالل مشروع الشاب الوسيط تم تحقيق ما يلي من مخرجات و نجاحات 
  

مدن فلسطينية بالضفة  6ة من طالب جامعة القدس المفتوحة من /ابش 120تدريب ما يزيد عن  - 1
مع اتقان و قدرة على ممارسة الوساطة . الغربية على مفاھيم الوساطة، خطواتھا و ميزاتھا

 .بمجتمعاتھم المحلية بكفاءة 
 

تناول المؤتمر مجموعة من أوراق العمل المتخصصة على  - : مؤتمر الوساطة االول في فلسطين - 2
جلسات، حيث كانت الجلسة االولى بعنوان الوساطة والصلح العشائري، والجلسة الثانية  3 مدار

بعنوان الوساطة والقضاء الفلسطيني، أما الجلسة األخيرة، فقد كانت حول إدماج الوساطة في 
 . التعليم

 افتتح المؤتمر معالي وزير العدل الدكتور علي الخشان، والذي أعرب عن سعادته لحضور ھذا
المؤتمر النوعي مؤكداً دعمه الكامل لكافة الجھود التي تبذل من أجل  تحقيق أھداف الوساطة 
والتي تعتبر مفھوم جديد في آليات عملھا على المجتمع الفلسطيني إال أنھا متأصلة في ثقافة 
ً في المساعي المبذولة من أجل إنھاء الخالفات والنزاعات، وفي  الشعب الفلسطيني خصوصا

تقديم ل التعاون مع وزارة العدلكلمته دعا جميع المؤسسات المھتمة وذات االختصاص إلى  نھاية
مسودة قانون خاص بالوساطة إلى المجلس التشريعي من أجل العمل على اعداد قانون الوساطة 
مؤكداً على ضرورة بذل جھد أكبر من قبل مؤسسات المجتمع المدني لتعميم فكرة الوساطة، 

الحكومة ستولي ھذا الموضوع أھمية قصوى من إعداد الكادر المؤھل  مشيراً الى أن
والمتخصص في الوساطة وذلك ألھميتھا في التخفيف من حجم القضايا المتراكمة والعالقة في 

  .أروقة المحاكم وأمام القضاء الفلسطيني
  

مؤسسات توسيع قاعدة وحدات الوساطة التي بدات تعاون بانشاءھا بالجامعات الفلسطينية و  - 3
نوادي وساطة اضافية بالجامعات  6و حتى االن ، من خالل انشاء  2006المجتمع المدني ب 
 .المستھدفة بالمشروع

 
كمادة تعليمية بمجال الوساطة و التعامل مع النزاع، و " الصلح سيد األحكام" تم اصدار فيلم  - 4

 .األول من نوعه بالوطن العربي
 

 .ببداية المشروع" لشباب الفلسطيني للنزاعاستجابة ا" تم انجاز بحث أولي عن  - 5
 

قامت مؤسسة تعاون لحل النزاع بتنفيذ  -: "واقع الوساطة بين أوساط الشباب الفلسطيني" بحث  - 6
آراء الشباب "واقع الوساطة بين الشباب  دراسة ھي األولى من نوعھا في فلسطين حول

تحديد المفھوم العام للوساطة بھدف  "الفلسطيني وتوجھاتھم إزاء طرق ووسائل حل النزاعات
واألثر المتوقع لھا بين الشباب في المجتمع الفلسطيني إذا ما استخدمت كأحد سبل حل النزاعات، 
. والنظر للنتائج المترتبة عليھا بعد طرح اآلليات المناسبة للوساطة داخل المجتمع الفلسطيني
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  :خرج البحث بمجموعة من النتائج أبرزھا
ً بين الشباب للتعبير عن حالة النزاع، حيث أشا  - أن مصطلح الصراع ھو األكثر شيوعا

 . من المستطلعين الى ذلك% 51.3
ر

ويلجأ جزء من الشباب لالستعانة . نحو تجنب النزاعأبدى المستطلعون نزعة كبيرة نسبياً  -
ومن الملفت، أن نسبة مھمة من الشباب تفضل اللجوء الستخدام . بأجھزة األمن ونظام المحاكم

من الشباب يرون أن استخدام % 54القوة وأخذ القانون باليد في حاالت النزاع بالرغم من أن 
  .القوة لحسم النزاع ضار
س اللجوء الى اجھزة  يلة التفاوض ھي أفضل وسيلة لحل النزاعات، يليھايعتقد الشباب أن و -

األجھزة األمنية والتحكيم، حيث أشار ثلث المستطلعين  نفاذ القانون كالشرطة واالجھزة االمنية
 . الى انھم راضون جداً عن الحلول التي تم التوصل اليھا وفقاً للطرق السابقة 

مة لتسوية النزاع طويلة، وأن اإلجراءات معقدة والتكاليف أكدت النتائج على أن المدة الالز -
  .مرتفعة

عدم رضا طرفي النزاع عن الجھة أو الطريقة المختارة لحل النزاع، حيث تقلل من فرص  -
  .اختيارھم لبعض طرق حل النزاع

تزايد وعي الشباب وتأثر ايجابياً بعد توضيح مفھوم الوساطة ومحتواه، ولوحظ أن انطباعات  -
  .ب بدت أكثر ايجابية إزاء أسلوب الوساطةالشبا

يفضل الشباب داخل الجامعة اللجوء لمجلس الطلبة كجھة وسيطة لتسوية النزاعات ، حيث  -
  . منھم الى ذلك% 38أشار 

 :وبناء على النتائج السابقة، تم طرح مجموعة من التوصيات أھمھا
لوساطة واللجوء الى القانون ضرورة توعية الشباب بالوسائل السلمية كالتفاوض والحوار وا •

ً عن استخدام القوة التي تتسع دائرة العنف بممارستھا قد  لفض النزاعات بين الطلبة كبديال ناجعا
 .تصل الى القتل باالضافة الى انتھاك الحقوق والحريات والكرامة االنسانية

لنشر  تكثيف الجھود من قبل المؤسسات العاملة في مجال حل الصراع والحد من العنف •
  . مفھوم الوساطة وتوسيع نطاق استخدامه بين فئات وشرائح المجتمع المتنوعة

تركيز االھتمام على مجالس الطلبة في الجامعات باعتبارھا الجھة التي تحوز على ثقة غالبية  •
وتأھيل أعضاء مجالس الطلبة وتطوير قدراتھم وإلمامھم بمفھوم الوساطة . الطالب في الجامعات

 .يتھم على استخدامھا في حل النزاعات الناشئة بين الطالبلرفع إمكان
وإنشاء محاكم متخصصة، . زيادة مخصصات السلطة القضائية في الموازنة العامة للسلطة •

  .وتأھيل جزء من القضاة ليكونوا متخصصين في القضايا العصرية والمتطورة
. لوساطة وبآليات استخدامھامن الضروري إيجاد اإلطار القانوني المنظم للشؤون المتعلقة با •

مع ضرورة تأھيل العدد الكافي من . و ذلك عبر إعداد مسودة لمشروع قانون خاص بالوساطة
 .الوسطاء للعمل في مجال الوساطة

 
أعداد من مجلة الشاب الوسيط التي كان لھا الدور بأن تعكس  3تم اصدار  -:مجلة الشاب الوسيط - 7

ؤسسة تعاون لحل الصراع من خالل مشاريع الوساطة االنجازات و العمل الذي تقوم به م
 .المتعددة و دورھا بتعميم ھذا االسلوب كاحدى طرق التعامل مع النزاعات المجتمعية

 
تم تطوير طريقة تدخل الوسطاء بالحاالت العملية الحقيقية باستخدام نماذج خاصة الجراء عملية  - 8

 ).فا ظ على السريةتقرير العملية و اتفاقية الوساطة و الح(الوساطة 
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  مشروع الوساطة المجتمعية  - 2
  

  30/2/2009-15/7/2008اشھر   8مدة المشروع 
  مؤسسات المجتمع المحلي باالضافه الى مؤسسات حكومية وحقوقية : الفئة المستھدفه 
  القنصلية االمريكية العامة بالقدس : الجھه الداعمة 
  $ 34.920:حجم التمويل 

  
  -:مقدمة

  
نحو نابلس آمنة في محافظة  –سة تعاون لحل الصراع مشروع الوساطة المجتمعية نفذت  مؤس

نابلس ، حيث ھدف ھذا البرنامج إلى تطوير قدرات مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات 
مؤسسة  15حيث تم استھداف  الحكومية والحقوقية في برامج  الوساطة والتعامل مع النزاع ،

ة من مختلف مدن وقرى ومخيمات -مشارك 30اركة حوالي مدنية وحكومية وحقوقية  بمش
  .محافظة نابلس

كما ھدف البرنامج  إلى إنشاء نوادي وساطة مجتمعية حيث تقدم ھذه األندية خدمة الوساطة  
المجانية في جميع القضايا المتنازع عليھا سواءا كانت اجتماعية أو سياسية  ، ومن الجدير بالذكر 

ابقة لمجموعة من الكثير من الخالفات العائلية والسياسية عبر الفترة الس أن محافظة نابلس شھدت
مما  ،  عزل محافظة نابلس عن باقي المحافظات نتيجة االغالقات والحواجز ،األسباب  أھمھا 

ادى الى صعوبة تعامل االجھزة االمنية مع المشاكل والنزاعات المجتمعية، وبالتالي اثر على 
  حل الخالفات المتراكمة ل اكم القضايا امام القضاءالقانون وتر تطبيق 

  
لقد جاء ھذا المشروع كمحاولة لمساندة كل المحاوالت الرامية إلى تحقيق السلم األھلي ومساندة 
القضاء والصلح العشائري في إنھاء وحل الخالفات  أو على األقل دمج برامج الوساطة في خطط 

تبني ھذه الفكرة النوعية التي تطبق ألول مرة في الوطن وبرامج المؤسسات المدنية والحكومية ل
  .العربي 

  
  اھداف المشروع 

ة مشارك من  مؤسسات المجتمع /مشارك  30يھدف المشروع الى تدريب  وتطوير قدرات  
المحلي باالضافه الى مجموعه من المؤسسات الحكومية والحقوقيه على مفھوم واستراتيجيات   

  الھامة في حل النزاع المجتمعي  الوساطة  كاحد الوسائل
 وحدة( م االھلي في مدنية نابلس  باالضافه الى ايجاد لكما يھدف المشروع الى تعزيز مفھوم الس

معالجة  الخالفات التي قد تنشا   الوحدة مؤسسة مستھدفه ، يتم من خالل ھذه وساطة داخل كل
دفه من اھتماماتھا او من صميم داخل المؤسسات او خالفات اخرى قد تجدھا المؤسسات المستھ

 عملھا
  -:مراحل المشروع

  -:مرحلة تطوير القدرات - 1

ھدفت مرحلة التدريب إلى تطوير قدرات المشاركين في مھارات الوساطة والتعامل مع النزاع ، 
 .والتركيز على  االستراتيجيات البناءة في التعامل مع النزاع 

  : وقد تم تقسيم مرحلة التدريب إلى قسمين 
تناولت فھم النزاع ، عملية التحليل حيث تم  عقد    المرحلة التدريبية األولى : المرحلة األولى 

من المشروع  بحضور  المؤسسات الشريكة ، وقد ركز اللقاء التدريبي األولي والذي امتدت  
تم  ساعة تدريبية  على الوساطة و  مفھوم التعامل مع النزاع ، حيث 30لمدة أربعه أيام بواقع 
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شكلت المرحلة األولى من التدريب عملية بناء أساسي لقدرات المشاركين في  مفاھيم الوساطة 

أن النزاع  حالة  والتعامل مع النزاع ، إذ كان من الواضح أن معظم المشاركين ينظرون إلى
مخيفة مرتبطة فقط بالمفھوم السياسي وان النزاع اتجاه سلبي ، حيث كان من الواضح ان عملية 
التدريب استطاعت أن تغير في المفاھيم السائدة وان توضح للمشاركين على أن النزاع ھو حقيقية 

ع ولكن في آلية التعامل إنسانية مرتبط بكل أشكال الحياة اليومية وان المشكلة ليس بمفھوم النزا
  مع النزاع 

حيث تم عقد البرنامج التدريبي الثاني في الفترة " : تدريب مدربين " المرحلة التدريبية الثانية 
ساعة تدريبية  12بواقع )     25/10/2008(     إلى )    23/10/2008(      .  الواقعة ما بين

ساطة ، كيفية إقناع األطراف المتنازعة بعملية وقد شملت ھذه المرحلة عن أھم معوقات عملية الو
الوساطة ،  أشكال أخرى من مراحل عملية الوساطة  حسب نظرية كريستوفر مور، نماذج 

  حاالت دراسية  " وأوراق  خاصة بعملية الوساطة 
تحديد  احتياجات " كما تناول التدريب مفھوم عملية التدريب ، عناصر العملية التدريبية من 

  . ة التدريبية ، التخطيط والتدريب، تحديد األثر التدريبي ، تنفيذ التدريب العملي
  

شكلت ھذه المرحلة من التدريب تعميقا لمفھوم الوساطة و لعملية لوساطة  لدى الوسطاء 
المشاركين ، وتعميقا لمفھوم  عملية التدريب والتخطيط ، حيث كان من الواضح أن ھنالك تقدما 

  .رات المشاركين ملموسا لمھارات وقد
  

  مرحلة ترويج ونشر فكرة الوساطة  - 2

تم عقد ورشات عمل تستھدف المجتمع المحلي  بشكل عام ، وتھدف ھذه الورشات إلى تعريف   
المجتمع المحلي على مفھوم  الوساطة وأھميته في  حل الخالفات المجتمعية حيث  كانت  ھذه 

  ء  نشوء خالفات الورشات بمثابة دعوة للتوجه إلى الوسطاء  أثنا
، مع النساء مع الشباب مع ة مع جميع فئات المجتمع في نابلسحقيقي حوارورشات العمل شھدت 

واالھم من ذلك مع المصلحين العشائريين ھذه . كبار السن ، مع مدراء المؤسسات الحكومية 
لي لفكرة المواجھة شكلت نقلة نوعية لدى الوسطاء في التعرف على مدى استجابة المجتمع المح

ورشة عمل في  13تنفيذ  ، وتم الوساطة ، واآلثار المترتبة على  العمل ضمن ھذا المفھوم الجديد 
محافظة نابلس  توزعت ھذه الورشات داخل المخيم ، قرية ، مدينة حيث استھدفت  العشرات من 

لفئات المجتمع المحلي ، حيث لم تقتصر الورشات على فئة معينة بل شارك فيھا من مختلف ا
  .العمرية 

حضور ملفت للمرأة ، إذ كان من الواضح أن ھنالك حضور  كبير من قبل القطاعات وكان ھناك 
النسوية وھذا يعطي إشارة واضحة إلى قناعة المرأة في ضرورة إتاحة الفرصة أمامھا للتدخل  

لوساطة حضور لوجھاء الصلح العشائري ، رغم تعارض  فكرة ا، باالضافة الى لحل النزاعات 
لمھام رجال الصلح العشائر اال انه سجل حضور ملفت لرجال اإلصالح في نابلس للمشاركة في  

" ألنھا تھدد مصالحھم " ورشات العمل ، ورغم رفض وجھاء الصلح العشائري لفكرة الوساطة 
إال أن جزءا منھم طلب من المؤسسة برنامجا تدريبيا  لمھارات الوساطة لتطوير قدراتھم في 

رغبة  العديد من مؤسسات المجتمع ، ومن الملفت اثناء عقد ھذه الورشات ليات اإلصالح عم
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   -:تطوير  الموقع الكتروني  - 3

في اطار جھد مؤسسة تعاون لحل الصراع لتعميق مفاھيم الوساطة كاداة ايجابية للتعامل مع 
روع تطوير الموقع تم خالل ھذا المشالنزاع، ولزيادة معرفة القارئ بمفاھيم الوساطة بشكل عام 

أول موقع متخصص باللغة العربية في العالم   بانهكتروني  الخاص بالوساطة ويمكن القول ال
ومؤسسات    ,  الجامعات والمعاھد والكليات الفلسطينية العربي يھتم بأعمال الوساطة وتحديدا في

شبابية عن  حيث يشمل الموقع مقاالت للوسطاء المشاركين  ومساھمات   المجتمع المدني
الوساطة واھم ركائزھا ، كما تم إنشاء ايميالت خاصة بالوسطاء على الموقع  بھدف التواصل ، 
كما تم تعميم الموقع على  عشرات المؤسسات ومئات المتطوعين والعديد من المؤسسات الدولية 

عناوينھم وذات االھتمام ببرامج التعامل مع النزاع ، كما  سيتم نشر كافة بيانات الوسطاء و
  لتسھيل عملية التوجه للوسطاء 

   :http://www.youthmediator.org/               الموقع االلكتروني  
  

 إنشاء دفتر مالحظات  - 4
ء ھذا لقد تم تصميم وإنشاء دفتر مالحظات  خاص بمشروع الوساطة المجتمعية ، الھدف من إنشا

الدفتر ھو تعريف المجتمع المحلي بمفھوم الوساطة وأسماء الوسطاء وعناوينھم وأسماء 
المؤسسات الشريكة بالمشروع  وبعض أھم شعارات ومالحظات الوساطة ، كما يشمل الدفتر نبذة 

نسخة ستوزع على المؤسسات واألندية في  1000عن مشروع الوساطة المجتمعية وتم طباعة 
  .نابلس

  
 اسات وأبحاث در  - 5

لقد تم إنشاء بحث قيم بعنوان الوساطة الغربية والصلح العربي رؤية مقارنة ، حيث يستعرض 
ھذا البحث مفھوم الوساطة واھم ركائزھا ومراحلھا باإلضافة إلى دراسة مستفيضة حول الفرق 

العشائري  ما بين الوساطة والصلح العشائري ، باإلضافة  إلى  إشارة القران الكريم إلى الصلح
وأھمية الدعوة اإلسالمية في  حل الخالفات ، ومن الجدير بالذكر إلى أن ھذا البحث ھو عبارة 
عن ورقة معدلة  أجراھا السيد خالد سليم خبير التدريب في الوساطة والتعامل مع النزاع  قدمت 

ر ھذا ، تم تطويرھا خالل ھذا المشروع وقد تم إصدا 2008- 2007الى جامعة كوفينتري في 
نسخة وتم توزيعھا للمؤسسات األھلية  1000البحث في كتيب  صغير ، حيث تم طباعة  حوالي 

  .والحكومية في محافظة نابلس ورام هللا
  
  

  دليل تدريبي   - 6
  

تم إنشاء وتطوير دليل تدريبي ، حيث يوضح ھذا الدليل مفھوم النزاع  و أدوات التحليل ، كما 
ليل كامل لكافة مراحل عملية الوساطة ، وقد تم االستناد إلى يوضح عملية الوساطة وأسسھا وتح

المعلومات الواردة في الدليل على   برنامج تدريب مشاركي الوساطة المجتمعية خالل المشروع 
  . باإلضافة إلى االستناد إلى مشاريع المؤسسة في برامج الوساطة في الجامعات 

المعلومات  األكاديمية التي تساعد على تطوير يضاف إلى ذلك إلى أن الدليل فيه العديد من 
وقد جاء . قدرات الوسيط ، كالتركيز على مواصفات الوسيط ، واھم المالحظات المقدمة للوسيط 

الدليل بلغة سلسة سھلة  واألمثلة الواردة أمثلة حقيقية من واقع الحياة اليومية ، وقد تم  طباعة 
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  تصميم سبوت إذاعي - 7

لقد تم تصميم سبوت إذاعي عن الوساطة المجتمعية ، وھو عبارة عن أغنية  تعرف المجتمع 
خصمان رابحان واھم ميزاتھا ، " ة ، باإلضافة إلى شعار الوساطة المحلي على مفھوم الوساط

  .المحطات االذاعية المحلية بث علىو
  

  مرحلة تطبيق الوساطة - 8
بعد مرور مرحلة التدريب وإعداد الوسطاء للعمل الميداني  داخل المجتمع المحلي انطلقت مرحلة 

اع عقد العديد من جلسات تطبيق الوساطة  على ارض الواقع حيث أن فريق الوسطاء استط
الوساطة بين العديد من األطراف المتنازعة وقد اثبت ھذا الفريق جدارته ونجاحه من خالل لعبه 
دور الوسيط المؤھل بين األطراف المتنازعة واستطاع أن يتوصل ھذه األطراف في العديد من 

رف اآلخر وبلغ الصراعات إلى حل متفق عليه يرضي الطرفين ويراعي كلن منھم مصالح الط
حالة نزاع مختلفة الظروف ، وقد تنوعت القضايا ما بين خالفات  20عدد ھذه الحاالت حوالي 

عائلية ، خالفات جيران ، خالفات مؤسسات ومع ان العدد قليل لكن ھذا يعني الكثير حيث أن 
يسي لقلة مجرد قبول المجتمع لفكرة الوساطة ھو انجاز بحد ذاته ويجب ان ننوه ان السبب الرئ

العدد يرجع إلى األحداث التي شھدھا  قطاع غزة حيث انشغل المجتمع المحلي بتطورات الوضع  
ولم يكترث كثيرا في مشاكله الخاصة ، وقد أكد الوسطاء إلى أن  معظم الذين توجھوا للوسطاء 

وستستمر مؤسسة تعاون بالتواصل مع الوسطاء عن . ھم من النساء ، ومن طلبة الجامعات 
طريق وحدة الوساطة المركزية التي افتتحتھا مؤسسة تعاون في داخل مكتبھا ، وستحيل كافة 
القضايا إلى الوسطاء المختصين في محافظة نابلس للتأكيد على  تحقيق استمرارية المشروع بعد 

  . انتھائه 
  

  مرحلة إنشاء ديسكات الوساطة - 9
  

ت ملفات ، للمؤسسات الشريكة في تم توزيع  ديسكات وساطة باإلضافة إلى مقاعد وخزانا
المشروع ، والھدف من ذلك  فتح أندية وساطة داخل المؤسسات الشريكة لمساعدة الوسطاء في 
متابعة الخالفات والنزاعات والعمل على معالجتھا ، وتسھيل عملية الوساطة ، وتوفير كافة 

معظم المؤسسات الشريكة قد  المستلزمات التي تحتاجھا عملية الوساطة ،  ومن الجدير بالعلم أن
تبنت فتح وحدات وساطة داخل مكاتبھا وتوفير غرفة وساطة خاصة مع توفير كافة االحتياجات 

 .التي تساھم في نجاح  عمليات الوساطة وتھيئة ظروف مالئمة إلجراء العمليات 
  

  الترابط ما بين خطة تعاون االستراتيجيه  والمشروع 

اندة لقد جاء ھذا المشروع كمحاول ي ومس لم األھل ى تحقيق الس ة إل ة لمساندة كل المحاوالت الرامي
القضاء والصلح العشائري في إنھاء وحل الخالفات  أو على األقل دمج برامج الوساطة في خطط 

  . وبرامج المؤسسات المدنية والحكومية
اتيجية وتعتبر ھذه المحاوالت من صميم عمل مؤسسة تعاون لحل الصراع وصميم خطتھا االستر

رامج وخطط  زاع في ب ي والتعامل مع الن لم االھل ة الحوار والس يم ثقاف ى تعم ة ال ه والھادف الداعي
  المؤسسات المدنية والحكومية 
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  "نموذج المجلس التشريعي الشبابي" –مشروع بعقل مفتوح   3
  

  مدة المشروع سنة واحدة
  طلبة الجامعات الفلسطينية: الفئة المستھدفه 

  مركز اولف بالما الدولي : مة الجھه الداع
   $34.920:حجم التمويل 

  
  -:فكرة المشروع

فكرة برزت في ظل ظروف تفتقر " نموذج المجلس التشريعي الشبابي –بعقل مفتوح " مشروع 
الى  رؤية للتعامل والتعايش الداخلي للوصول إلى السلم األھلي الفلسطيني، يكون للشباب 

حو تعزيز مفاھيم الحوار والتسامح وتقبل الراى والراى االخر الفلسطيني دور أساسي ومحوري ن
يسوده الوئام والتآلف ، اضافة الى  دوره في خلق ثقافة قائمة على اساس  ومجتمع سلمي

  .الديمقراطية من خالل مشاركته في الحياة السياسية واالجتماعية والعملية التشريعية
يخ الشعب الفلسطيني، مرحلة يسودھا المشروع ياتي في ظل مرحلة حساسة جدا في تار

يتحتم على الجميع أن  االنقسامات الداخلية وانعدام للغة الحوار وزيادة في حاالت العنف، مرحلة
يعمل من اجل نبذ التعصب والعنف والفئوية الضيقة  وتعزيز مفاھيم الحوار و قيم التسامح بين 

في بناء المجتمع المدنى الديمقراطي اوساط الشباب الذين تقع على عاتقھم مسئولية كبيرة 
الفلسطيني وفي بناء مؤسسات الوطن ومن ثم نقلھا للمجتمع واآلخرين من اجل ترسيخ ثقافة 

  . الحوار والسلم االھلى 
مساحة الفساح المجال امام الشباب " نموذج المجلس التشريعي الشبابي  –مشروع بعقل مفتوح 

لمستقبل آمن وسليم  يتخطى كل الحدود  سلم اھلى يقودالفلسطيني  لصياغة استراتيجية بناء 
  .السياسية واالجتماعية والحزبية الضيقة

  
 - :الفئة المستھدفة

اعضاء في مؤسسات شبابية وطلبة الجامعات " 27الى  18يستھدف المشروع الشباب من عمر 
  "في الضفة الغربية

  
  -:اھداف المشروع

ائمة على الحوار والديمقراطية، من خالل المساعدة على خلق بيئة شبابية مفتوحة ق .1
  .تشكيل جسم شبابي قادر على التاثير في صناعة القرار

اعطاء دور اكبر للشباب للمشاركة في العملية التشريعية، لتغيير وتحسين الواقع  .2
  التشريعي لھم 

تطوير معارف وتنمية مھارات المشاركين  في مفاھيم الحوار والتعامل مع النزاع ،  .3
 .والمناصرة، العملية الديمقراطية وعمل المجلس التشريعي الضغط

واالنتخابي المتبع في   تشكيل مجلس شبابي لملتقى الحوار الشبابي تبعا للنظام التمثيلي .4
 "PLC Youth Model" المجلس التشريعي الفلسطيني

  
  - :فلسفة المشروع
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الفئات بمختلف أنشطة في التعامل مع ھذه )   ABC Triangle... ( سيتم اعتماد منھجية 
 –والسياق )  Attitude( ، االتجاھات ) Behavior(  المشروع والتي تستھدف تعديل السلوك

Context  )أن العمل على تغيير احد ھذه األركان ال يوصل )). الخ.. األنظمة واللوائح والقوانين
سبيل المثال فان ھذا  إلى النتائج المرجوة للمشروع، فإذا تم العمل على التغيير  السلوك على

يفضي إلى بناء سلم أھلي مؤقت، لذا فالعمل في المشروع ومن خالل أنشطته المختلفة سيتم 
  .التركيز على ھذه المنھجية والتغيير في السلوك والقيم والبنية

ولتوضيح ذلك فاننا سنعمل على االتجاھات الثالث لتحقيق اھداف المشروع المرجوه، حيث سيتم 
الدورات التدريبية التي ستتمحور عن طريق وك من خالل تطوير قدرات المشاركين تعديل السل

حول مھارات الحوار والتعامل االيجابي مع النزاع والمشاركة  في العملية الديمقراطية  
  .التشريعية

اما العنصر الثاني فيتمثل في تغيير اتجاھات الفئة المستھدفة نحو االيمان باھمية الحوار وقبول 
خر، والستكمال ھذه المنھجية سيعمل المشروع على تشكيل جسم شبابي قادر على التأثير في اال

صنع القرار في المجلس التشريعي الفلسطيني لتعديل وسن قوانين تلبى وتتالئم مع احتياجات 
  .الفئات المستھدفة

  
  

  -:انشطة المشروع
  

ل السنة الثانية من المشروع، خال كما ھو مخطط في المشروع فقد كان ھناك عدة انشطة نفذت
وقد كانت ھذه النشاطات مترابطة ومكملة لبعضھا البعص ، فمثال الدورات التدريبية كان ھدفھا 
تطوير قدرات المشاركين باالطار النظري للمواضيع التدريبية وتالھا نشاطات تم من خاللھا 

  -:، وجاءت على الشكل التاليتطبيق تاالطار النظري بحاالت عملية وتطبيقية مارسھا المشاركين
لقاءات تدريبية حول موضوع اطار عمل المجلس التشريعي  6حيث تم عقد  -:دورات تدريبية  - 1

الفلسطيني وھدفت  الدورات التدريبية الى تعريف المشاركين بالنظام االنتخابي الفلسطيني، والية 
قوانين وتعديلھا، ومن حيث عمل المجلس التشريعي، ھيكلية المجلس التشريعي وكيفية اتخاذ ال

القوانين المستنده الى النظام التشريعي في القانون االساسي واالنتخابات، وتطرق اللقاء الى 
تعريف المشاركين بالنظام االنتخابي المعمول به من حيث ايجابياته وسلبياته وافرازاته على 

لس التشريعي وادوارھا ونصاب االحزاب السياسية، باالضافة الى ھيكلية الللجان العامله بالمج
جلسات االعضاء، واھم اجراءات التشريع وسن القوانين ووسائل المراقبه المعمول بھا في 
المجلس التشريعي الفلسطينيى وھذا النشاط ياتي في اطار تحقيق الھدف الفرعي من المشروع  

نوا  خالل السنة الثالثة والمتمثل في توعية الفئات المستھدفة بالية عمل المحلس التشريعي ليتمك
من المشروع من تشكيل جسم قوي قادر على التأثير في صنع القرار في المجلس التشريعي 

 الفلسطيني
  

وھدفت الى نقاش مواضيع متعلقة بالحوار بين الشباب داخل -:ورشات عمل وجلسات حوار - 2
كس على الشباب الجامعات ومواضيع مھمة متعلقة باالمور االجتماعية والسياسية والتى تنع

الفلسطيني وعقد جلسات حوار مع اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني و صناع القرار والكتل 
الطالبية  ھدفھا تعزيز وتعميق لغة الحوار وايصال المشاكل التى  يعاني منھا الشباب الفلسطيني 

  ت عملھمالى صناع  القرار واعضاء المجلس التشريعي لوضع ھذه المشاكل على سلم اولويا
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زيارة الفئات المستھدفة في المشروع للمجلس التشريعي الفلسطيني وااللتقاء باعضاء  - 3

قام المشاركين بعد اخذ االلقاءات التدريبية التي تم تنفيذھا مسبقا والتى تناولت اطار -: المجلس
عمل المجلس التشريعي والية عمله، بعمل زيارات للمجلس التشريعي   للتعرف على مرافق 
المجلس التشريعي وااللتقاء برؤساء اللجان في المجلس  لشرح كيفية اتخاذ القرارات والقوانين 
وكيفية النقاشات التي تدور حول اقرار قانون، والية عقد االجتماعات والتوزيعات الجغرافية 
العضاء المجلس والمھمات التى يقومون بھا، وحضر المشاركين جزء من جلسات نقاش 

ب التشريعي وتم اطالعھم على كيفية النقاش واالستجواب الشخاص على صلة العضاء ونوا
ليقوم بعدھا  المشاركين بعقد اجتماعات مع اعضاء من المجلس التشريعي تكون على .   بالقضية

  .شكل جلسات استفسار وحوار حول مواضيع متعددة
  والجدول االتي يبين مواعيد الزيارات

  
وضع المشاركين وحسب خطة المشروع وتحقيق للھدف  - :بيتنفيذ مبادرات الحوار الشبا - 4

الفرعي من المشروع والمتمثل بتنفيذ مبادرات شبابية تھدف الى تعزيز وتعميق مفاھيم الحوار 
  -:بين الشباب والمبادرات كانت على الشكل التالي

  
شجرة قام المشاركين في المشروع بزرع  شجرة تسمى   -:مبادرة شجرة الوحدة الوطنية - 1

الوحدة الوطنية وھي تعبير عن حالة التسامح  والحوار و السلم األھلي عن طريق عمل فعالية 
بحضور رجال دين للتاكيد عن التعايش الديني، وممثلين عن فصائل فلسطينية لغرز فكرة الوحدة 
ة الوطنية وايضا ممثلين عن قرى ومدن ومخيمات للداللة على وجود حالة من الوحدة االجتماعي

  .بين كافة اطياف المجتمع الفلسطينيى
 - 2             -:مبادرة تأليف اغنية راب

ھدفت الى  تعزيز ثقافة التسامح " بالحوار تحيى األمم " تحت عنوان  -:أمسية ثقافية فنية - 3
والحوار للحفاظ على السلم األھلي في أوساط الشباب الفلسطيني، باالضافة الى عرض سكتشات 

حول السلم األھلي ، التعددية ، الحوار ونبذ العنف واالقتتال وحث كل شاب   مسرحية تدور
  .فلسطيني على أخذ دور ايجابي في المشاركة المجتمعية

    
  -:تأسيس المجلس التشريعي الشبابي الصوري -مخيم الحوار الشبابي السادس  - 4

رسة المشاركين بطريقة عقد لقاء لمدة اربعة ايام للمشاركين في المشروع  ھدف اللقاء الى مما
عملية لعمل المجلس التشريعي عن طريق المحاكاة باالضافة الى اجراء عملية انتخابات 
للمشاركين في المشروع تكون على شكل انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، واقيم ھذا اللقاء 

في اللقاء  ، حيث قام  الشباب المشاركين"المحلس التشريعي الشبابي الصوري" تحت عنوان 
بعمل محاكاة للمجلس التشريعي الفلسطيني من حيث عقد  الجلسة االفتتاحية للمجلس التشريعي، 
والقاء خطاب رئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية، وعرض البرنامج السياسي، باالضافة الى 
خطاب رئيس المجلس التشريعي، وقد سبق الجلسة تنظيم عملية االنتخاب لرئيس المجلس 

ريعي الفلسطيني والنائب االول والثاني للرئيس وايضا انتخاب رؤساء لجان المجلس التش
و ضمن فعاليات اللقاء االخري  عمل جلسات محاكاة . التشريعي بجو ديمقراطي مسؤول
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  مشروع الحوار المجتمعي - 5
 

  )2010 – 2009( –مدة المشروع سنتين 
  : الفئة المستھدفه 
  مركز اولف بالما الدولي : الجھه الداعمة 
   $920160.:حجم التمويل 

 
  -:مقدمة

ة  ى كاف داخلي وعل عيد ال ى الص داعيات عل اة وت ن معان ه م ا خلقت ام و م روف االنقس إن ظ
ع  ل م ى العم دفعنا إل ارجي ي وطني و الخ عيد ال ى الص ذلك عل تويات ، و ك عد والمس الص

د ة القاع ام" ة الجماھيري ذا االنقس ن ھ ر م رر األكب يدھا " المتض ا، وتحش ل توعيتھ ن أج م
  .كقوة حقيقية ضاغطة على صناع القرار الرئيسين في المستويات السياسية العليا

  
ة  ى مقارب روع عل ذا المش ي ھ ا ف فل( إن اعتمادن ن أس ى/ م ى أعل ة إل اھير العريض / الجم

رار ناع الق اج ال) ص ت تحت ة ،  و إن كان ن مقارب ول م ت أط ى (ى وق رار / أعل ناع الق ص
فل ى اس ة / إل اھير العريض ي ) الجم لم األھل اء الس ى بن ادرة عل ة الق ي المقارب ا ھ إال أنھ
  .المستدام

  
ة  ق مقارب تخدمة لتطبي ات المس ن اآللي د م ك العدي ى(ھنال ى أعل ى ال ن أدن ا) م ة : منھ مقارب

ة و ا لوكيات التنظيمي ن الس د م ق للح وار كطري ام الح ن االنقس ق م ي تعم ة الت ة المتبادل لفردي
اعد  ا يس داخلي و بم زاع ال راف الن ين أط ا ب ل م ال و التواص وات لالتص اء قن ى بن افة إل إض
اء  ة و بن دة الداخلي تعادة الوح ق الس د الطري ذي يمھ ر ال و األم ة و ھ ن الثق ور م اء جس ي بن ف

  السلمية ، نظام سياسي ديمقراطي تعددي ، يتم فيه تداول السلطة بالطرق 
  

  :و عليه  فإننا في مؤسسة تعاون لحل الصراع و شركاءنا كل من 
طيني،  باب الفلس اد الش ر اتح ات غي وير المؤسس طينية لتط ارية الفلس ة االستش الھيئ

ة دالل  اعي، مؤسس ل االجتم رأة للعم ان الم اد لج اھيري، اتح ا الجم ز يط ة ، مرك الحكومي
  .داتللثقافة و الفنون، جمعية المرتقى للسي

دولي  ا ال ف بالم ز اول ن مرك دعم م دني  –و ب ع م ات مجتم ويا كمؤسس ل س ويد نعم الس
زة ،  اع غ ة و قط فة الغربي ن الض ل م ي ك ركاء ف ن الش ر م دد آخ ى ع افة ال طيني اض فلس
ب  وار القري رورة الح ادي بض ي تن طينية و الت ات الفلس راد و الجماع وات االف نعكس أص ل

ية و زاب السياس ين االح ل ب اء  و العاج ى انھ ز عل ة و التركي ات الداخلي اء النزاع انھ
  . االحتالل االسرائيلي و وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتھا القدس

  
ا ؤوليتنا جميع ي مس ام ھ اء االنقس ؤولية انھ ات ، : ان مس رادا و مجموع ية، أف زاب سياس اح

اركة  ل المش ن اج ة م يح الفرص روع يت ذا المش ان ھ ه ف دني، وعلي ع م ات مجتم مؤسس
ي  ة ف ة الجماھيري ى التوعي دف ال طة تھ ذ انش الل تنفي ن خ ك م ؤولية، وذل ل المس وتحم

رار الر ناع الق ى ص غط عل ى الض ب وال ام جان ي النظ ا ف تويات العلي ي المس يين ف ئيس
ا ول بانن ذي يق عب ال ب الش تجابة لمطل ل االس ن اج طيني م ي الفلس د : السياس عب واح .. ش
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ان  روع عام ذا المش دة ھ ن (ام داء م م 2009ابت ى ديس ذ ) 2010بر و حت يھم اتنفي تم ف ي

ا روع، منھ ذا المش ي ھ ة ف طة المتنوع ن االنش د م ة ، : العدي اءات العام ل ، اللق ات العم ورش
دة  ؤتمر الوح ورات، وم لقات والمنش ة، المص طة االعالمي زة ، االنش ات المرك المجموع

زة اع غ ة وقط قة الغربي ي  الض ركاء ق ين الش زي ب ان المرك ة، والمھرج ان . الوطني
ا ادة مخرج اھمة ج رار كمس ناع الق ى ص الھا ال ا وايص ل عليھ يتم العم طة س ذه االنش ت ھ

روعنا  ى مش دمرة عل لبية الم ه الس ن تداعيات د م ام والح اء االنقس ي انھ ا ف ا جميع ة من وحقيقي
  . وحلمنا الوطني

  
ا  يط، ولكنھ كل بس التنا بش ال رس ه ايص ن خالل اول م عار نح روع بش ذا المش ق ھ د انطل لق

ة ح الة عميق ولرس وار : ين نق م للح ة.. نع ير مي ا بص دم م ر ال ل . عم ل ك ا ان نعم علين
وطني روعنا ال ي مش ركاء ف ا ش ا جميع د انن دنا لتاكي الحة .. جھ ان المص د ب ا ان نؤك وعلين

  . اال انھا ليست باالمر المستحيل، فلنعمل لغد موحد وواعد.. وان بدت امرا صعبا 
  

  2009انشطة المشؤوع المنفذة خالل عام 
  

ايام متتالية ل  4تم في مدينة رام هللا لمدة " : الحوار و التيسير" ريب مركزي حول تد .1
 .مؤسسات المجتمع المدني الشريكة ) 9(مشارك من تسعة  20

الحوار و / الحوار و التيسير/ غطى التدريب مواضيع الحوار و االتصال
 .لتنافسا/ الحوار و خيار الربح او الخسارة/الحوار و الخيارات/العالقات

رام هللا، طولكرم، قلقيلية، جنين، ( تدريبات فرعية في جميع محافظات الضفة الغربية  .2
ھدفھا نقل التدريب حول الحوار و المجتمعي ) نابلس، سلفيت، الخليل، بيت لحم،أريحا

كطريقة لتجنب النواعات المجتمعية، تم استھداف مؤسسات المجتماع المدني و المجتمع 
ورشة تدريبية في التسع محافظات بواقع  13حيث تم اجراء . المرحلةالمحلي خالل ھذ 

ثالث ايام تدريبية من قبل المتدربين في التدريب المركزي في المرحلة الثانية من 
 .المشروع

حيث تم تصميم سبوت اذاعي في ھذه المرحلة يدعو للحوار بين فئات : سبوت اذاعي .3
تحت شعار عمر الدم ما بيصير مية و ) دينية  اجتماعية و سياسية و( المجتمع المختلفة 

 .2010احنا فلسطينية و ستتم اذاعته ببداية 
تم تصميم سبوت تلفزيوني يھدف الدعوة للحوار بين الفئات السياسية : سبوت تلفزيوني .4

و ستتم اذاعته ببداية . المتعددة لتجنب االقتتال السياسي و التقسيم بين ضفة و غزة
2010. 

بين الشركاء االساسيين في المشروع لبحث تسلسل النشاطات و : ية اجتماعات شھر .5
المعيقات و النتائج المتحققة من التدريبات الفرعية و االستجابة لھدف المشروع من قبل 

 .المؤسسات المشاركة
 

  :المؤسسات الشريكة  •
 .بيت لحم –مؤسسة دالل للثقافة و الفنون  )1
 .الخليل  -مركز يطا للعمل الجماھيري  )2
 .أريحا-سلفيت - رام هللا –تحاد الشباب الفلسطيني ا )3
 جنين و نابلس–الھيئة االستشارية  )4
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 قلقيلية و طولكرم –اتحاد لجان المرأة للعمل الجتماعي  )5
 القدس  -مركز المرتقى للسيدات  )6

باالضافة لعدد من المؤسسات المستفيدة بشكل غير مباشر من خالل المشاركة بالتدريبات 
  .الفرعية

  
ق   :اتالمعو •

و ھم " االولف بالما" بالمشروع ھي أن معظم الشركاء قد تم اختيارھم من قبل المؤسسة الممولة  
ليسوا بكفاءة ادارة و تنسيق النشاطات على المستوى المطلوب بالمشروع او بما يمس حساسية 

  .الھدف المرجو تحقيقه
ة  :الخطة االستراتيجي •

جية بتعميم مفھوم الحوار البناء و االيجابي ھذا المشروع يحقق اھداف المؤسسة االستراتي
و . كاحدى طرق التعامل مع النزاعات بعيدا عن استخدام العنف اللفظي و النفسي

المساھمة ببناء مجتمع مدني يعيش بسالم و ديمقراطية ال مكان لالقتتال الداخلي به و 
  .الدعوة لوحدة فلسطينية

ن   :المستفيدي •
  

  كيفية االستفادة  المشروع  الفئة  نعدد المستفيدي
  انثى  ذكر

1 (
 

 الحوار المجتمعي
التدريب
  /المركزي

مؤسسات 
المجتمع المدني 
في الضفة 

  .الغربية
  

 "الحوار و التيسير: "تدريب   10  10

التدريبات ) 2  181 129
 –الفرعية 

مؤسسات 
  المجتمع المدني

 9سلسلة تدريبات فرعية في
  محافظات الضفة الغربية
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  مشروع األندية اآلمنة  - 6
  

  اربعة شھور  مدة المشروع 
  االندية في محافظة نابلس: الفئة المستھدفه 
  مشروع رواد : الجھه الداعمة 
   $34.920:حجم التمويل 

  
  مقدمة 

النادي  ال بد من استھدافھا بشكل / حتى يتم تغيير التوجھات والقيم داخل المنظمة او المؤسسة

إقحامھا في عملية التغيير ، إن معظم األندية الشبابية  تعاني من خالفات  مباشر  والعمل على

ونزاعات مستمرة داخلھا لمجموعه من األسباب أھمھا االحتكاك المباشر بين األندية والمجتمع 

  المدني ،  وأيضا بسبب عدم إدراك العاملين في النادي بكيفية التعامل مع الخالفات أثناء نشوبھا 

الضروري العمل على مساعدة ھذه األندية في التخفيف من الخالفات التي تتعرض  وقد كان من

لھا داخل وخارج إطار عملھا ،  لذا فقد ارتأت  مؤسسة تعاون بضرورة استھداف األندية بشكل 

مباشر وتحويل األندية من طرف في النزاعات إلى طرف في حل وتحويل النزاعات  عن طريق 

ية إلى بيئات آمنه خاليه من الخالفات ، وبھذا تستطيع األندية تطوير عملھا التدخل ، وصوال باألند

  والمساھمة في  بناء المجتمع المدني

لقد عملت مؤسسة تعاون لحل الصراع أيضا جنبا إلى جنب خالل ھذا المشروع مع مركز 
جميع  وقد كان التعاون  والعمل واضحا في" بيت األندية  "  مصادر جبل النار  كونه يمثل

  أھداف المشروع  مراحل المشروع وھذا ما ساھم في تحقيق
  

ھدف المشروع إلى تعميم فكرة الوساطة داخل االنديه ومعالجة الخالفات التي تنشا بين الھيئات 

االداريه وبين المتطوعين عن طريق تدريب المشاركين في األندية على مفھوم تحويل النزاع 

دراتھم في عملية التيسير، و التدريب، وإدارة الجلسات التدريبية الوساطة، باإلضافة إلى تطوير ق

وھدف المشروع أيضا إلى تطوير العالقة مابين األندية الشبابية في محافظة نابلس وجنين ومابين 

مركز مصادر جبل النار، والخروج  بشبكة  وسطاء داخل األندية قادرة على التدخل وحل 

  .للمجتمع المدنيالخالفات وتقديم خدمة الوساطة 

  

  :مرحلة تطوير القدرات

حيث تم تطوير قدرات المشاركين في المشروع على برامج تحويل النزاع، تحليل النزاع، 

ساعة تدريبية لمدة أربعة أيام البرنامج التدريبي ركز على  28والوساطة وعناصرھا ، بواقع 
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وات تحليل النزاع  أو كان من الواضح أن المشاركين ليس لديھم  فھما  واضحا حول مفاھيم وأد

الوساطة وكان ھناك خلطا واضحا مابين الوساطة والصلح العشائري ، وقد قدمت المؤسسة 

 .أوراقا ومواد تدريبية ودليل وأبحاث متخصصة حول الوساطة والتعامل مع النزاع

أيام،  4ساعة لمدة  28وقد خضع المشاركين إلى برنامج تدريبي آخر حول تدريب مدربين بواقع 

تم التركيز خالل ھذا التدريب على مفھوم التدريب واھم الوسائل المتبقية في عملية التدريب 

باإلضافة إلى خطط عمل التدريب، وتم ربط عملية التدريب بالوساطة وتم إعطاء المشاركين 

فرصة إلجراء تدريب قصير يتم من خالله تقييم المدربين والتعليق على أھم نقاط القوة والضعف 

  كان من الواضح التطور الملحوظ لمھارات المشاركين وقد 

  

  :ورشات العمل

، وقد تم التركيز في ورشات العمل "ورشات عمل" لقاءات تدريبية 6عقد مشاركي كل نادي 

على مفاھيم الوساطة، وتحليل النزاع، والمرأة  والوساطة، والوساطة المجتمعية، والقانون  

  .طةوالوساطة، الصلح العشائري والوسا

اظھر المدربون قدرة جيده في التدريب، وقد مارسوا العديد من المھارات التي تم تعلمھا خالل 

التدريب، وقد كان من مالحظ أن المدربين لديھم جاھزية عالية و استعداد للتدريب من خالل 

  .خطط العمل، ونوع الفعاليات المستخدمة، والفھم واالستيعاب الكامل للمادة التدريبية

  48نادي اختار عشرة مشاركين لالستفادة من البرنامج التدريبي في ھذه المرحلة وقد تم إتمام كل 

مشارك ومشاركه، من مختلف األعمار  80أندية شبابية بمشاركة أكثر من  8ورشة عمل في 

والنوع  االجتماعي طلبت بعض األندية أكثر من برنامج تدريبي خصوصا نادي يعبد، وكان 

المميز في ورشات . ايد إلجراء لقاءات أو و رشات عمل من قبل المجتمع المدنيھناك طلب متز

العمل ھو مشاركة األندية بعضھا ببعض في عقد ورشات الورشات ومساعدة المدربين في إيجاد 

أھدافھم وتدخل مركز مصادر جبل النار باستمرار من اجل تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة 

اھتمام بعض رؤساء  األندية بتفاصيل المشروع إضافة إلى التنوع في  للمدربين، إضافة إلى

  .طريقة التدريب وتيسير ورشات العمل
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  :مرحلة المبادرات

مبادرات شبابية، وھدفت المبادرة الى الترويج لفكرة الوساطة  8حيث أطلقت األندية الشريكة 

الخروج بمبادرات توعية لھا  والوسطاء إضافة إلى تطوير األنشطة الخاصة بالوساطة عن طريق

  .اثر على المجتمع المدني واألندية

تميزت المبادرات بالبساطة والتوعية والتنوع، فمنھا ماجاء على شكل لقاءات جماھيرية و 

ورشات عمل ، ولقاءا اذاعيه، خيمة وساطة وسط المدينة، منتدى الكتروني، زجل، موسيقى، 

كما تميزت المبادرات بالتركيز على كافة الفئات . قصصدراما ، وبرامج معلوماتية أو أقالم و

  .العمرية، أطفال وشباب وشيوخ ونساء

التنوع في المبادرات أعطى فرصة لالستفادة من بعضھا، اإلضافة إلى  أن مؤسسة  تعاون لحل 

  .9/8الصراع اعتمدت مبادرة يوم الوساطة الشبابي لتطورھا لعقدھا كل  عام بتاريخ 

المبادرات في تطوير العملية التدريبية التي تقوم بھا المؤسسة تعاون وذلك بعد  كما ساھمت بعض

إصدار فيلم الوساطة، التقييم الذاتي، زجل الوساطة األمر الذي سيساھم في تنوع عملية التدريب 

وإدارتھا، إضافة إلى ذلك فان الشباب آخذو أدوارھم في التخطيط والتثقيف في المبادرات  وأيضا 

عالم فقط عقد المشاركين ثالث لقاءات إذاعية وتلفزيونية نشروا خالل فكرة المشروع في اإل

  .وفكرة أندية الوساطة

  مخيم الوساطة الشبابي األول

تعتبر  ھذه المرحلة من المراحل الھامة والضرورية في المشروع ، خصوصا أنھا خاتمة 

مشارك ومشاركة من مختلف  80اركة أيام ، بمش 3المراحل ، حيث تم إقامة  مخيم شبابي  لمدة 

  األندية الشبابية ومن مختلف الفئات العمرية ،

ركز المخيم على تطوير قدرات المشاركين في مجال الوساطة والتعامل مع النزاع   وذلك من 

وذلك من اجل تجسيد فكرة الوساطة وممارسة حقيقية " حاالت دراسية "خالل  تمثيل ادوار 

 طة ،  التركيز على تطوير خطط العمل ما بين األندية المشاركة ومركزوفعليه لفكرة  للوسا

 –مصادر جبل النار التركيز على عرض المبادرات  التركيز على  تعليم المشاركين ثقافة الحوار 

 الالعنف  - السلم األھلي
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  اھم انجازات المشروع- 2

 ع النزاعات مشارك ومشاركة في حقل الوساطة والتعامل م 20تطوير قدرات  

  

ھدفت مرحلة التدريب إلى تطوير قدرات المشاركين في مھارات الوساطة والتعامل مع النزاع ، 

وقد اصبح المشاركون في نھاية .والتركيز على  االستراتيجيات البناءة في التعامل مع النزاع 

أھم أدوات  المرحلة على  علم بالمھارات االساسية  للتدخل في حل الخالفات مستخدين بذلك ،

تحليل النزاع ، ونماذج وقصص للتطبيق ، كما تم تناول مفھوم الوساطة من حيث المفھوم السائد 

ومراحل عملية الوساطة وأشكال عملية الوساطة  وصفات الوسيط ، باإلضافة إلى خطوات 

  عملية الوساطة بشكل تفصيلي 

 

 تغيير في سلوك و قيم وتوجھات المشاركين  

عملية بناء أساسي في  مفاھيم الوساطة والتعامل مع النزاع ، إذ كان من خضع المشاركون ل

الواضح أن معظم المشاركين ينظرون إلى أن النزاع  حالة مخيفة مرتبطة فقط بالمفھوم السياسي 

وأن النزاع اتجاه سلبي ، حيث كان من الواضح أن المشروع عبر مراحلة  استطاع أن يعدل 

ئدة وان يوضح للمشاركين على أن النزاع ھو حقيقية إنسانية مرتبط بكل ويغير  في المفاھيم السا

  .أشكال الحياة اليومية وان المشكلة ليس بمفھوم النزاع ولكن في آلية التعامل مع النزاع 

كما عدل المشروع من رؤية الشباب المشاركة الى انفسھم ، فلم يكن ھنالك دور حيوي وفاعل 

خل لحل الخالفات بل كانوا غالبا جزءا من ھذه الخالفات ، اما اثناء للشباب في اجراء عمليات تد

  .وبعد انتھاء المشروع فقد اصبح الشباب مدركين لدورھم في التدخل النھاء الخالفات 

 التغيير في سياق بعض االندية المشاركة  

أنشطة  كان معظم عمل األندية الشريكة مقتصرا على األنشطة الرياضية ، وأحيانا كان ھنالك

ثقافيه بسيطة ال تتجاوز المشاركة الجزئية ، لقد غير ھذا المشروع في سياق العديد من األندية 

كما ھو " وليس أعضاء مجلس ادارة " الشبابية على تبنيھا لبرامج عمل شبابية يقودھا متطوعين 

اشر في تبني معروف عند غاليه األندية ، لذا فان ھذا التعديل  في سياق االندية ساھم بشكل مب

برامج وأنشطة شبابية متنوعه مثل برامج  التعامل مع النزاع ، السلم االھلي ، الوساطة، ومن أھم 

السياقات السلبية التي تم تغييرھا خالل المشروع ھو ما حدث في نادي يعبد الرياضي ، فلم تسمح 

شروع ولكن ھذه القوانين أي مشاركة مختلطة في بدايات الم" والعادات والتقاليد "قوانين النادي 

 3سرعان ما تغيرت بعد المشاركة الفاعله للمشاركات من نادي يعبد ، وقد عقد خالل المشروع 

  .لقاءات محلية مختلطة وبحضور األھالي 
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معرفة األندية يبعضھا البعض من حيث أنشطتھا وأھدافھا واحتياجاتھا  حيث يعتبر ھذا  

 ونابلس ومركز المصادر  اللقاء ھو األول ما بين أندية جنين

لم يكن لدى األندية المشاركة أي معلومات حول  مركز مصادر جبل النار ،من حيث انشطته ، 

اھدافه ، ولم يكن ايضا ھنالك ارتباط وثيق ما بين االندية نفسھا ، وكانت الصفة السائدة عند العديد 

عرفه االندية ببعضھا ومعرفتھم من االندية ھي الصفه التنافسية  ، لقد مكن ھذا المشروع من م

ايضا بمركز مصادر جبل النار من حيث تكونية  أنشطته ، مشاريعه ، بل أكد ھذا المشروع على 

ضرورة التعاون بين األندية  ومركز مصادر جبل النار ، وقد كان ھذا واضحا في نھاية 

مع مركز المصادر المشروع خصوصا بعد أن قام كل من نادي حطين ، نادي عيبال  باالجتماع 

  . لبحث سبل التواصل والتعاون

 

 اطالق مبادرات نوعية  •

مبادرات  شبابية ، حيث تميزت المبادرات  8كان من اھم انجازات ونتائج  المشروع  اطالق 

بالبساطة والتوعية والتنوع، فمنھا ماجاء على شكل لقاءات جماھيرية و ورشات عمل ، ولقاءا 

لمدينة، منتدى الكتروني، زجل، موسيقى، دراما ، وبرامج معلوماتية اذاعيه، خيمة وساطة وسط ا

كما تميزت المبادرات بالتركيز على كافة الفئات العمرية، أطفال وشباب . أو أفالم وقصص

  .وشيوخ ونساء

اون لحل  ى  أن مؤسسة  تع التنوع في المبادرات أعطى فرصة لالستفادة من بعضھا، اإلضافة إل

  .9/8درة يوم الوساطة الشبابي لتطورھا لعقدھا كل  عام بتاريخ الصراع اعتمدت مبا

د  كما ساھمت بعض المبادرات في تطوير العملية التدريبية التي تقوم بھا المؤسسة تعاون وذلك بع

دريب  ة الت وع عملي إصدار فيلم الوساطة، التقييم الذاتي، زجل الوساطة األمر الذي سيساھم في تن

ادرات  وأيضا وإدارتھا، إضافة إلى ذ لك فان الشباب آخذو أدوارھم في التخطيط والتثقيف في المب

رة المشروع  ة نشروا خالل فك ة وتلفزيوني اءات إذاعي الث لق اركين ث د المش ط عق ي اإلعالم فق ف

  .وفكرة أندية الوساطة

  معالجة   بعض الخالفات والنزاعات داخل وخارج االندية  •

عن طريق الوساطة  في  ةحاالت خالفي 8وع من معالجة استطاع المشاركون خالل تنفيذ المشر

كل من محافظة جنين ومحافظة نابلس ، حيث ان ھذه الخالفات كانت متنوعة فمنھا ما ھو عائلي 

  .، ومنھا ما ھو اكاديمي، وقد تم استخدام وسيلة  الوساطة في جميع الحاالت التي تم التدخل فيھا  
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المشاركين بانفسھم ، باالضافة الى التاكيد على قدرة ودور  لقد ساھم ھذا التدخل في زيادة ثقة

الوساطة في انھاء وحل الخالفات ، اضافة الى ذلك فقد شكلت ھذه المعالجات الناجحة مادة مقنعة 

للكثيرين ممن ال يؤمنوا بالوساطة ، خصوصا رجال االصالح العشائري  ، ان من اھم ما 

ل االصالح في ورشات عمل نادي يعبد ، حيث اكد النجاحات ھو مشاركة رجا هتمخض عن ھذ

  رجال االصالح على ضرورة ان ياخذ الشباب ادوارا ھامة في عمليات التدخل النھاء الخالفات 

  

  تعزيز دور الشباب في المشاركة المجتمعية  •

لقد ساعد المشروع على تعزيز وتطوير دور الشباب في المشاركة الشبابية وكان ذلك واضحا في  

اف الشباب على كل من المبادرات ، ورشات العمل ، اللقاءات االذاعية ، عمليات التدخل ، اشر

لقد أعطت واتاحت انشطة المشروع للشباب فرصة نوعية ونادرة في المشاركة المباشرة في 

التتخطيط والتنفيذ خصوصا العنصر النسوي ، وتمثل  عمليات التدخل حصرا على الجنس 

مشروع اعطى المراه فرصة نوعيه في اللتدخل لحل الخالفات ، ومن الذكوري ، ان ھذا ال

  االھمية بمكان االشارة الى ان انشطة المشروع مكثفه ومتنوعه اتاحت  لجميع الفئات بالمشاركة 

  

  االثر الذي تركه المشروع على كل  من الجھات المنفذة والمستفيدة والمجتمع المدني

ھذه االثار ما كان  ممستفيدة والجھات المنفذة ومنات الترك المشروع اثرا واضحا على الجھ

واضحا وبشكل مباشر ومنھا ما كان بشكل مباشر والجدول التالي يوضح كل جھه ومدى 

  االتسفادة 

 الجھه  مدى االستفادة  /االثار 

   

تشكيل فريق وساطة ، قادر على التدخل لحل  - 1

 الخالفات الناشئة داخل النادي 

طوعين داخل االندية نتيجة توسيع دائرة المت - 2

   - 1 اشراك الشباب في انشطة المشروع 

خلق شراكة وتعاون ما بين االندية ومركز  - 3

 مصادر جبل النار 

الترويج لالندية المشاركة خصوصا في  - 4

 مرحلة المبادرات

   االندية المشاركة  والشريكة
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خلق شراكة وتعاون ما بين االندية ومركز  - 5

 المصادر  

  

  

• 

. 

مھارات المشاركين في  طورالمشروع من - 1

المشروع في مجال الوساطة ، التعاون ، 

الالعنف ، التعامل مع النزاعات ، مھارات 

 التيسير، التدريب والتخطيط 

  المشاركين

ساعد المشروع في بناء شخصيات  - 2

المشاركين خصوصا بعد اجراء عمليات 

 .وساطة 

صقل الشخصية من الجانب السلبي الى  - 3

 االيجابي 

باب المشاركة من اعطى المشروع فرصة للش - 4

اخذ ادوارھا في النادي سواءا ذلك في 

  التخطيط للنشاط او في التنفيذ 

ساھم المشروع في ايجاد عالقه ايجابية  - 5

بالمجتمع المدني  وطور من مضمون ومفھوم 

  المواطنه الصالحة للشباب المشاركة 

 اصبح الشباب معروفين كوسطاء في انديتھم  - 6

  

  

  

  

  

 

المشروع الفرصة للجمھور اتاح ھذا  - 1

   بالتعرف على ماھية الوساطة 

  

  

استفاد العديد من الجمھور من الخدمات  - 2

عمليات " المقدمة خالل المشروع 

، حضور ورشات ، حضور "الوساطة 

 لقاءات اذاعية وتلفزيونية 

 المجتمع المدني

وثق المشروع العالقه ما بين الوسطاء  - 3

 والمصلحين العشائريين 

يبيا او بعض المبادرات شكلت مرجعا تدر - 4
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ساھم المشروع في زيادة بيانات ومعلومات  مؤسسة تعاون لحل الصراع   - 1

مؤسسة تعاون لحل الصراع حول االندية 

واھتماماتھا وانشطتھا في كل من جنين 

ونابلس ، وشكلت المؤسسة وصفا شامال 

ي حول االندية التي يمكن ان تكون شريكة ف

 .برامج وانشطة مستقبلية 

  

  برامج المؤسسة  

  

 

وثق ھذا المشروع من العالقه االسراتيجية  - 2

 .مع مركز مصادر جبل النار 

" شكلت بعض مخرجات المشروع مثل  - 3

مبادرة التقييم الذاتي ، منتدى الوساطة 

االلكتروني ، الحالت الدراسية ، فيلم 

بيانات ھامة وضرورية في مجال " الوساطة 

زاعات ،  حيث الوساطة والتعامل مع الن

تساعد ھذه البيانات في تطوير البرنامج 

التدريبية لبرنامج الوساطة والتعامل مع 

 .النزاع 

ايضا شكلت بعض المبادرات مثل مبادرة يوم  - 4

الوساطة ، مبادرة اعرف وسيطك ، مبادرة 

زجل الوساطة ، مبادرة خيمة الوساطة ، نقله 

نوعية في برامج الوساطة التي تقدمھا 

 .وشكال جديدا من اشكال التنفيذ  المؤسسة

ساھم ھذاالمشروع عبر مراحلة المختلفة من  - 5

تطوير قدرات  فريق المشروع في مجال  

 .التقييم ، كتابة التقارير والمتابعة

  

  فريق المشروع

. 
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  عدد المستفيدين من المشروع حسب الجنس

  مجموع  إناث  رذكو  المرحلة 

  9  مرحلة التدريب

  

9 

9  

  

9  

18  

  

18  

 تدريب اوساطة  - 1
   تدريب مدربين - 2

  مرحلة ورشات العمل
  ورشة عمل   48

  66    40  106  

  مئات المستفيدين   %60  %40  المبادرات  

  48  التخييم 

 

32  81  

 

  االستدامة واالستمرارية 

طة والتي اھتمت بايجاد تحقق مبدا االستمراية واالستادمة من خالل انشطة المشروع المتراب

  مخرجات من شانھا ان تساعد في تحقيق ھذه االستدامة واالستمراية  ومن بين ھذه االنشطة 

  تاھيل وسطاء من الھيئات االدارية والمتطوعين المباشرين في االندية  •

شاب وشابه من المتطوعين الرئيسيين واعضاء الھيئات االدارية في  18لقد  أھل المشروع 

، وھذا التاھيل سوف يمكن الشباب من  تقديم برامج تثقيفيه في مجاالت الوساطة والتعاون  االندية

، التعامل مع ا لنزاع  لمجموعات شبابية اخرى داخل االندية ، وتقدم مؤسسة تعاون لحل 

الصراع بشكل مباشر جميع االوراق واالبحاث والمعلومات الھامة في حقل الوساطة والتعامل مع 

 واطالع الوسطاء على كل ما ھو جديد في ھذا المضمون  النزاع  

شكلت بعض مخرجات المشروع  اھمية كبرى في تحقيق االستدامة للمشروع خصوصا منتدى 

الوساطة االكتروني ، حيث يشكل ھذا المنتدى  شبكة  من التواصل ما بين المشاركين ،ويتناقش 

قضايا ذات االھمية بالوساطة ن العمل المشاركين في المنتدى بشكل دائم في مجموعه من ال

التطوعي ، السلم االھلي ، ويوفر المنتدى ايضا كافه البيانات والمقترحات من اجل تطوير برامج 

 عمل الشباب في االندية 
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كما شكلت مبادرة يوم الوساطة الشبابي  وسيله اخرى الستدامة  البرنامج والمشروع  اذ سيتم 

لشبابي من كل سنة ، حيث سيتم تطوير برامج وانشطة ھذا اليوم يوم للوساطة ا/ 9/8اعتماد 

 بشكل دائم ومستمر وتحت رعاية مؤسسة تعاون 

 ربط االندية الشبابية بمركز مصادر جبل النار  •

لقد خلق المشروع ودعم من الشراكة والتعاون ما بين مركز المصادر واالندية وھذا التعاون من 

ستدامة الھداف البرنامج والمشروع ، وسيعطي االندية ايضا شانه ان يدعم االستمراية واال

  فرصة لتنفيذ انشطة مستقبليه  في نفس المجال مع مركز المصادر ومع تعاون 

  انتخابات االندية الشبابية  •

كان من نتائج المشروع المھمة اجراء انتخابات وتشكيل ھيئة شبابية تشرف على انشطة االندية   

لتعاون والعمل االھلي السلمي  والوساطة ، ھذه الھيئات  ستساعد في في  مجال الوساطة وا

استمراية  برامج وفكرة  المشروع  ، وھذه الھيئة ستشكل جسما للتواصل مع االندية والشباب 

  .المشاركة

  الترابط ما بين خطة تعاون االستراتيجيه  والمشروع 

راتيجيه ان تغيير التوجھات والقيم تؤمن مؤسسة تعاون لحل الصراع  ومن خالل خطتھا االست 

في  اشراكھاالنادي  ال بد من استھدافھا بشكل مباشر  والعمل على / داخل المنظمة او المؤسسة

عملية التغيير ، إن معظم األندية الشبابية  تعاني من خالفات ونزاعات مستمرة داخلھا لمجموعه 

مجتمع المدني ،  وأيضا بسبب عدم إدراك من األسباب أھمھا االحتكاك المباشر بين األندية وال

  العاملين في النادي بكيفية التعامل مع الخالفات أثناء نشوبھا 

وتوافقا مع خطة تعاون االستراتيجية الداعية الى  تعزيز مفاھيم السالم و ثقافة السالم في  
مساعدة  مؤسسات المجتمع الفلسطيني الرسمية و المدنية   وقد كان من الضروري العمل على

ھذه  االندية  الشبابية  في التخفيف من الخالفات التي تتعرض لھا داخل وخارج إطار عملھا ،  
لذا فقد ارتأت  مؤسسة تعاون بضرورة استھداف األندية بشكل مباشر وتحويل األندية من طرف 

مع ت االيجابية للتعامل حويل النزاعات  عن طريق التدخالفي النزاعات إلى طرف في حل وت
  .ھذه النزاعات
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  والجمھور مشروع تعزيز الشراكة بين السلطة - 6
  

  )2010يوليو  – 2009ديسمبر (شھور  7 -:مدة المشروع 
  موظفى وزارة الداخلية والمواصالت: الفئة المستھدفه 
  كومينكس- مشروع تعزيز قدرات السلطة الفلسطينية :  الجھه الداعمة 
  .73,738$  -:حجم التمويل 

 
تقدم) وزارات خدماتية(نفيذ ھذا المشروع بناء على احتياجات الوزارات المستھدفة بصفتھا تم ت

خدمات كثيرة للمواطنين والتي تتطلب مجموعة من االجراءات للحصول  على الخدمة التي قد
تحتاج الى وقت حتى يحصل المواطن عليھا او قد تكون غير واضحة له لعدم درايته بھا، مما

خلق نوع من التوتر وسوء الفھم في العالقة  تؤدي الى مشاكل ونزاعات في بيئةيساعد على 
العمل وعلى مختلف المستويات االدارية والتنظيمية والتي بالتالي تؤثر على الخدمة المقدمة

جاءت فكرة تنفيذ المشروع لخلق نوع من التواصل ما بين. للمواطن وعلى كفاءة الموظف
الل اللقاء المباشر معه وتقديم المقترحات والتساؤالت التي تساھم فيالمواطن والمسؤول من خ

تحسين نوعية الخدمة المقدمة أو اجراء بعض التعديالت المناسبة على خطط أو قرارات وقوانين
  .معينة

 
 

اون مع شرعت المؤسسة  ين السلطة والجمھور بالتع ز الشراكة ب في تنفيذ فعاليات مشروع تعزي
ومينكس،-لية والمواصالت وبتمويل من مشروع تعزيز قدرات السلطة الفلسطينية وزارتي الداخ ك

اء ة والمواصالت من خالل بن ي الداخلي ل وزارت ديم الخدمات من قب ى تحسين تق والذي يھدف ال
واطنين من أجل إعطاء صورة أفضل ل الحوار مع الم قدرات الموظفين لحل الصراعات وتفعي

ديمحول أداء السلطة وإنجازات واطنين حول إجراءات تق ھا للجمھور، باإلضافة إلى زيادة وعي الم
  . الخدمات

 
ا اطات منھ ن النش ة م ى مجموع روع عل مل المش وزارات: يش وظفي ال درات م اء ق دريب وبن ت

وم المستھدفة حول كيفية إدارة النزاع وتحليله، آلية التواصل مع الجمھور، الحوار والمساءلة ومفھ
تديرةالوساطة وأھمية ا ة المس اءات الطاول ستخدامھا في حل النزاعات، االجتماعات المفتوحة ولق

ع ة م ة والعالق دمات المقدم ة الخ االجراءات، طبيع ة ب ايا المتعلق ن القض ة م ة مجموع لمناقش
ة الخدمات واالجراءات -المستفيدين الجمھور، برامج تلفزيونية وإذاعية لتسليط الضوء على طبيع

نوالشكاوى الموجھة  ا للخروج بمجموعة م وطبيعة العالقة بين الوزارات المختلفة ومدى تعاونھ
ة ادية وتوعوي وفير نشرات إرش ى ت ى الجمھور باالضافة ال ة إل التوصيات لتحسين الخدمة المقدم
د الي الحد من النزاعات التي ق د وبالت وفير الوقت والجھ ى حد سواء لت للمواطنين والموظفين عل

  .مستويات تحصل وعلى مختلف ال
  

ا ذا ويستھدف المشروع اإلدارات العلي رار(ھ ة المباشرة مع) صانعي الق والموظفين ذوي العالق
وزارات دمات ال ن خ تفيدين م ى المس افة إل ة والمواصالت باالض ي الداخلي ي وزارت ور ف الجمھ

          الجمھور (
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خالل بناء قدرات العاملين داخل ويأتي تنفيذ ھذا المشروع تعزيزاً لخطة تعاون االستراتيجية من 
بين لتعامل مع النزاعات  االيجابي ل تعميم آليات التدخل الوزارات في حقل النزاعات والوساطة 

المواطن الفلسطيني والمؤسسات الحكومية، باالضافة الى تحسين العالقة فيما بينھم وفتح قنوات 
   .افضل للمواطن الفلسطينيالحوار في التعامل مع النزاعات وصوال الى تقديم خدمة 
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  -:برنامج التبادل الشبابي -:ثانيا

  
تشجيع الحوار بين الثقافات والحضارات، بما يسھم في إرساء ضمن فلسفة المؤسسة والھادفة إلى 

لدولية كان غاية أسس ثقافة السالم والديمقراطية، إن رؤية المؤسسة في التشبيك مع المؤسسات ا
وھدفا للمؤسسة في سبيل تطوير قدرات وخبرات المؤسسة وإطالع المؤسسات الدولية على 
معاناة الشباب الفلسطيني بشكل خاص والمجتمع بشكل عام من خالل برامج التبادل الشبابي 
الخارجي، ھذه من جانب اما الجانب االخر فتمثل بمشاركة طاقم المؤسسة في دورات تدريبية 

  -:وفيما يلي المشاركات الدولية والعربية برامج التعامل مع النزاع والحوارمتخصصة في 
  

 متطوعين مؤسسة تعاون لحل الصراع بالتبادل الشبابيطاقم المؤسسة وشارك وفد من  - 1
بمشاركة عدد من الدول االروربية و " الترابط نحو مستقبل مشرق" بعنوان  في النمسا 

تبادل الثقافات المختلفة و التواصل من خالل العمل على بناء  العربية ھدفه العمل على
يعكس بناء عالقة حوار وتواصل ما بين الشعوب المختلفة في  جسر مطل على النھر

 .اللغات والثقافات والعادات
 

 
 2009بمنتدى جامعة الدول العربية الثالث للعام  شاركت مؤسسة تعاون لحل الصراع - 2

الشباب (في مدينة أصيلة بالمملكة المغربية  تحت عنوان  2009/نوفمبر 19-14بالفترة 
المشاركة والمساھمة في ويھدف المنتدى الى  ) و الھجرة من منظور حقوق االنسان

 - أشكالھا وأنماطھا -مستوايتھا"تطوير معارف مشتركة لتنمية الوعي بقضايا الھجرة 
القاتھا بالسياسات المعنية في ع" والمصاحبات المترتبة عليھا -اتجاھاتھا ومحدداتھا

تطوير مقترحات لتيسير ھجرة الشباب بين البلدان العربية وداخل  باالضافة الى  بالھجرة
 . اإلقليم العربي وذلك بإزالة العقبات والقيود التى تحول دون ھذا التيسير

  
الفترة ما  في االكاديمية الدولية للقيادرة في المانيا في" ادارة النزاع" المشاركة في دورة  - 3

وتناول الدورة االطار ، بدعوة من مؤسسة فريدريش ناومان االلمانية،  27الى  15بين 
النظري واالھمية المتزايدة لحل ومنع النزاعات الدولية وتحليلھا، باالضافة الى عقد 
جلسات محاكاة لتناول مجلس االمن الدولي للتعامل مع النزاع بين روسيا وجورجيا، 

 .ن ادوار للعديد من دول العالمولعب المشاركي
 Place and role of youths in the"شاركت المؤسسة  في سيمنار بعنوان   -4

Union     for the Mediterranean”  ضم اللقاء  2009/  11/7الى  5/7من تاريخ
تحاد العديد من المشاركين من مختلف الدول االوربية ، يدورالسمينار  حول مكانة ودور الشباب في اال

 .االورومتوسطي، وتم االلتقاء مع اعضاء في البرلمان واعضاء من حزب العمال في مالطا
عقدت في ايطاليا ھدف اللقاء الى اھمية فتح قنوات   Faith and debateالمشاركة في دورة بعنوان  -5

رؤساء  ، وتم االلتقاء مع العديد من، واھمية الدين في تقريب وجھات النظر الحوار بين الحضارات 
  .البلدية والمؤسسات 

  
.  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

   الشراكة والتحالفات  -:ثالثا
  

تؤمن مؤسسة تعاون لحل الصراع باھمية بناء شراكات وتحالفات مع كافة مؤسسات المجتمع 
الفلسطيني من اجل المساھمة في تلبية االحتياجات المجتمعية والوصول الى اكبر عدد ممكن من 

 ، ونتميز ھنا باننا عملنا واشتركنا ساھمة في بناء مجتمع مدني فلسطينيالمستفيدين للوصول والم
 خالل غزة الغربية وقطاع الضفة في وقاعدية وشعبية وأھلية رسمية مؤسسة 220 ( من اكثر مع
  -:الحصر ال المثال سبيل بعضھاعلى اسماء يلي فيما ندرج ، 2009 عام

  
  - :مؤسساات الشريكة ھيال

 .ةجامعة القدس المفتوح - 1
 .وزارة الداخلية - 2
 .وزارة المواصالت - 3
 .وزارة العدل - 4
 .اتحاد الشباب الفلسطيني - 5
 .مشروع نسيج - 6
 .مركز مصادر جبل النار - 7
 .مركزمصادر نادي شباب البيرة - 8
 .مركز مصادر نادي الطفل الفلسطيني الخليل - 9

 .الرؤيا الفلسطينية -10
 .مؤسسة دالل للثقافة و الفنون  -11
 .اتحاد لجان المرأة للعمل الجتماعي -12
 .الخليل  -مركز يطا للعمل الجماھيري  -13
 .جنين –الفلسطينية لتطوير المؤسسات الفلسطينيةالھيئة االستشارية  -14
 .القدس  -مركز المرتقى للسيدات  -15
 .غزة -جمعية اصالة -16
 .غزة –جمعية بناء  -17
 .غزة –مركز التدريب المجتمعي   -18

 - Souqtel  -19 .سوق تل
 

  مؤسسات  وتجمعات شبابية ومركز نسوية 
  
جمعية  - جمعية حاور الشبابية  -مركز شمس  - مركز بانوراما - ابة المحاميين الفلسطينييننق

 - نادي يعبد -مركز امنيه الشبابي -نادي عيبال   -نادي عسكر   -مركز المروج الثقافي - تواصل
مركز السنابل  -نادي شباب تل الرياضي  - نادي برقين - نادي العين - كفر دان مركز -نادي حطين

جمعية نساء صرة  - حمعية رابعه العدوية  -مركز حوار  -الجمعية النموذجية -افي النسوي الثق
جمعية  - جمعية نھر العوجا  -ملتقى القيادات الشابه  -مركز االنطاكي  -جمعية بذور  -الخيرية 

نقابة االخصائيين   -نادي دير ابو مشعل -جمعية االنقاذ للتنمية الخيرية -الرؤيا الخيرية
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   2009  لعام للمؤسسة  الداعمة والجھات الشركاء -:رابعا
 

 قيمة المشروع الرقم  الممول  اسم المشروع 
الوكالة الكندية للتنمية   - 1  مشروع الشاب الوسيط

  سيدا -الدولية
78.250 $  

مركز اولف بالما الدولي  مشروع الحوار المجتمعي   - 2
  السويد –
  

  
0160.92$  

منتدى  - مشروع بعقل مفتوح   - 3
  الحوار الشبابي

مركز اولف بالما الدولي
  السويد –

  

  

    مشروع رواد  االندية االمنة  - 4
  34.920  القدس –القنصلية االمريكية  مشروع الوساطة المجتمعية   - 5

مشروع تعزيز الشراكة بين   مشروع كومينكس  - 6
  والجمھور السلطة

  

$73,738  
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   -:المؤسسة منشورات -:خامسا

  ضمن استراتيجية تعاون لحل الصراع، والھادفة الى 
  آراء الشباب الفلسطيني وتوجھاتھم"بحث حول واقع الوساطة بين الشباب  - 1

 "ازاء طرق ووسائل حل النزاع

 
 

  مجلة الشاب الوسيط - 2

                              
  
  "دليلك في الوساطة" دليل تدريبي - 3

  
 

 .دراسة بعنوان الوساطة الغربية والصلح العربي رؤية مقارنة - 6
  

 
الوساطة نحو نھج وممارسة في المجتمع " كتيب مؤتمر الوساطة االول في فلسطين - 7

 .الفلسطيني
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 "الصلح سيد األحكام" فيلم  - 8
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  قصص نجاح -:سادسا
  

لقد ابدى المجتمع المحلي تعاونا وتجاوبا عاليا في انشطة المشاريع ، فقد كان ھنالك  - 1
في انشطة برامج  الوساطة  والتعامل مع النزاع،  وكان ھناك مشاركة فاعله وحقيقيه 

حضور ملفت للمرأة والقطاعات النسوية وھذا يعطي إشارة واضحة إلى قناعة المرأة في 
 .ضرورة إتاحة الفرصة أمامھا للتدخل  لحل النزاعات

  
باالضافة الى حضور لوجھاء الصلح العشائري ، رغم تعارض  فكرة الوساطة  لمھام   - 2

رجال الصلح العشائري اال انه سجل حضور ملفت لرجال اإلصالح في للمشاركة في  
وقد  طلبوا  ان يكونوا جزءا من البرنامج وان تقوم المؤسسة باستھدافھم  .انشطة البرنامج

 .في برنامج تدريبي يدمج مھارات الوساطة بالصلح العشائري
  

لمحلي باالنضمام إلى البرنامج كان ھناك  رغبة  من العديد  من مؤسسات المجتمع ا - 3
التعامل مع النزاع  لتشمل اكبر عدد ممكن من المؤسسات ونشر أفكار الوساطة بشكل 
اكبر، و إيمان العديد من قطاعات المجتمع المحلي بضرورة البحث عن بدائل للتعامل مع 

 .النزاعات المجتمعية وضرورة تبني استراتيجيات جديدة في التعامل مع النزاع
 

ان من الواضح أن معظم المشاركين في بداية المشاركة في برنامج الوساطة والتعامل ك - 4
مع النزاع  ينظرون إلى أن النزاع  حالة مخيفة مرتبطة فقط بالمفھوم السياسي وأن 

  انشطة البرنامح  عبر مراحله المختلفةالنزاع اتجاه سلبي ، حيث كان من الواضح أن 
لمفاھيم السائدة وان يوضح للمشاركين على أن النزاع ھو استطاع أن يعدل ويغير  في ا

حقيقية إنسانية مرتبط بكل أشكال الحياة اليومية وان المشكلة ليس بمفھوم النزاع ولكن 
 .في آلية التعامل مع النزاع 

  
خطت تعاون لحل الصراع خطوة متقدمة في ايجاد مصدر معلومات عربي متخصص  - 5

النزاع والحوار عن طريق اصدار العديد من في مجال الوساطة والتعامل مع 
 .االصدارات واالبحاث والدرسات واالدلة التدريبية والحاالت الدراسية في ھذه المجاالت

 
لقد ساعدت مشاريع المؤسسة على تعزيز وتطوير دور الشباب في المشاركة المجتمعية   - 6

االشراف على انشطة  وكان ذلك واضحا في  المشاركة المباشرة في التتخطيط والتنفيذ و
اضافة الى ان ) ورشات العمل، البرامج التدريبية، المبادرات الشبابية(المشاريع المختلفة

مشاركة الشباب بالتدخل في حل النزاعات المجتمعية والطالبية عمق من دورھم 
 . االيجابي في التدخل السلمي لحل النزاعات
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سياسية ومجتمعية كنقاشھم في جلسات  لقد كان لرؤية الشباب السبق في مناقشة قضايا - 7

المجلس التشريعي الشبابي الصوري قضية سياسية كانتھاء والية المجلس التشريعي 
عن طريق عقد " كانفلونزا الخنازير" وقضايا مجتمعية  25/1/2010االفلسطيني في 

جلسة محاكاة الستجواب وزير الصحة، علما أن االجتماع الدوري للنواب في المجلس 
تشريعي في مدينة رام هللا قد ناقش ھذه الموضوعات بعد اسبوعين من انعقاد المجلس ال

  .اتشريعي الشبابي الصوري
 
  

  
  
  
  

  2010مقترحات لمشاريع لعام  - :ثامنا
  

طالبية تعنى تدريب مجموعة لالوساطة ا - :"المدارس االمنة"  مشروع الوساطة الطالبية - 1
لنزاع والوساطة   لمساعدة أقرانھم لحل من طلبة المدارس  في مجال التعامل مع ا

ويھدف المشروع . النزاعات التي تحدث في الساحة المدرسية عن طريق الوساطة
باالساس الى دمج الوساطة داخل خطط المدارس الفلسطينية للتغلب وحل النزاعات 

 .بشكل ودي وايجابي من خالل وجود فرق للوساطة داخل المدارس
 

انشاء شبكة وسطاء نسوية بھدف تعزيز مشاركة المراة في حل  -:شبكة النساء الوسيطات - 2
النزاعات المجتمعية على مستوى المجتمع المدني، وانشاء وحدات وساطة داخل 

 .المؤسسات النسوية
 

مجال التعامل مع النزاع والوساطة اتعميق المفاھيم االيجابية اصدار مجلة متخصصة في  - 3
 .الفلسطيني وعرض تجارب ناجحة في ھذا المجالللتعامل مع النزاعات داخل المجتمع 

 
المنشآت   خلق فرص عمل للشباب الفلسطيني من خالل التدريب ودعم: شباب مبادرون - 4

 .الصغيرة التي يقودھا الشباب
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  مالحق -:تاسعا
  

 .2009 عام خالل بمشاريع المؤسسة ملحق قائمة - 1
  

مناطق 
  التنفيذ

  الفئة المستھدفة  الرقم  اسم المشروع  الجھة الممولة  اية المشروعبد  نھاية المشروع

مشروع - 1
الشاب 

  الوسيط 

االوكالة الكندية 
 -للتنمية الدولية

  سيدا
  

الضفة   2009 -15-11   5-2008- 8
 6 -الغربية
افرع 

لجامعة 
القدس 

  المفتوحة

 - طلبة الجامعات
عمادة شؤون الطلبة 
جامعة القدس 

مجلس  - المفتوحة
سات مؤس -الطلبة

 -مجتمع مدني
  مؤسسات شبابية

محافظة   30/2/2009  15/7/2008 
  نابلس

القنصلية 
 –االمريكية 

  القدس

مشروع   - 2
الوساطة 
  المجتمعية

مؤسسات المجتمع
وزارة  - المدني

 -الشباب والرياضة
  نقابة المحاميين

مشروع - 3
الحوار 

  المجتمعي
  

مركز 
اولف بالما 

 –الدولي 
  السويد

  

1 -6-
2009  

الضفة   31-12-2010
 -الغربية

11 
  محافطة

 - المؤسسات الشبابية
 -المؤسسات النسوية

  طلبة الجامعات

مشروع بعقل - 4
 -مفتوح

منتدى الحوار 
  الشبابي

مركز 
اولف بالما 

 –الدولي 
  السويد

  

1 -1-2009   31-12-
2010  

الضفة 
 6 -الغربية
 -طلبة الجامعات  جامعات

مؤسسات المجتمع 
 المدني

الضفة     
 -الغربية

محافظة 
 -نابلس
  جنين

- 5  االندية االمنة  رواد مشروع
مركز مصادر جبل 

االندية  -النار
والمؤسسات الشبابية 
 في محافظة نابلس

مشروع    31-12-2010  2009- 12- 1
  كومينكس

مشروع - 6
تعزيز 

الشراكة بين 

الضفة
 -الغربية

11 
  محافظة

 -وزارة الداخلية
وزارة النقل 
 والمواصالت
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  -:ائمة بالمستفيدين من مشاريعناق - 2
  

 عدد المستفيدين
 إناث ذكور كيفية اإلستفادة  المشروع الفئة المستھدفة
عمادة شؤون  -طلبة الجامعات

 -الطلبة جامعة القدس المفتوحة
مؤسسات  -مجلس الطلبة
 مؤسسات شبابية - مجتمع مدني

  
 الشاب الوسيط 1070 966

ورشات عمل  -تطوير قدرات
 مؤتمرات - ت ارشاديةلقاءا –

 -مؤسسات المجتمع المدني
 -وزارة الشباب والرياضة

 الوساطة المجتمعية 1960 2410 نقابة المحاميين

 -ورشات عمل -تطوير قدرات
 - تأثيث وحدات وساطة

 دليل تدريبي -سبوتات اذاعية
 - مركز مصادر جبل النار

االندية والمؤسسات الشبابية 
 االندية االمنة 1210 1275 ابلسفي محافظة ن

 -ورشات عمل -تطوير قدرات
 تأثيث وحدات وساطة

نموذج " بعقل مفتوح 
المجلس التشريعي 

 الشبابي
مؤسسات  -طلبة الجامعات
 808 1024 المجتمع المدني

 -ورشات عمل -تطوير قدرات
مخيمات  -لقاءات حوارية

 دليل ارشادي - شبابية

 - المؤسسات الشبابية
طلبة  -ت النسويةالمؤسسا
 الحوار المجتمعي 210 180 الجامعات

 -ورشات عمل -تطوير قدرات
لقاءات  -لقاءات حوارية

 -سبوتات اذاعية -مفتوحة
 مطبوعات

مشروع تعزيز الشراكة 
وزارة النقل  -وزارة الداخلية  والجمھور بين السلطة

  25 25 والمواصالت

 -ورشات عمل -تطوير قدرات
لقاءات  -لقاءات حوارية

 اتمطبوع -مفتوحة

  
  5890 5283  

  -:توزيع المستفيدين حسب النوع االجتماعي
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  2009 عام خالل المنفذة التدريب ساعات عدد - 3
 

 ساعة تدريبية   1250بلغ  حيث  التدريب ساعات عدد في مميزاً  ارتفاعاً  2009 عام شھد
  -:موزعة على المشاريع حسب الشكل التالي
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